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RELATÓRIO DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DOS 
REPRESENTANTES PERMANENTES (CRP) 

 
SECÇÃO I:  INTRODUÇÃO 
 
1. A Trigésima Nona Sessão Ordinária do Comité dos Representantes Permanentes 
(CRP) realizou-se nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2019 em Adis Abeba, Etiópia, sob a 
presidência de S.Exª o Embaixador Osama Abdelkhalek, Osama Abdelkhalek, 
Representante Permanente da República Árabe do Egipto junto da União Africana e 
Presidente do CRP. 
 
2. Como é habitual, foram realizadas sessões preparatórias antecipadas do CRP a 
partir de 13 de Janeiro de 2020. 
 

(a) CERIMÓNIA DE ABERTURA  
 

(i) Discurso do Presidente do Comité dos Representantes 
Permanentes 

 
3. S.Exª. o Embaixador Osama Abdelkhalek deu as boas-vindas a todos os membros do 
CRP  à 39ª Sessão Ordinária do CRP  e agradeceu a todos os Representantes Permanentes 
pela sua sincera colaboração e espírito de cooperação testemunhados ao longo do seu 
mandato como Presidente do CRP. 
 
4. S. Exª. Osama AbdelKhalek, Representante Permanente da República Árabe do 
Egipto e Presidente do Comité dos Representantes Permanentes, falou sobre o tempo 
decorrido desde a primeira reunião do CRP, a que presidiu em 20 de Fevereiro de 2019. 
Saudou o trabalho realizado com a colaboração da Mesa, dos membros do CRP e de 
todas os outros intervenientes. Manifestou a sua profunda gratidão a todos. Recordou os 
princípios em torno dos quais tinha organizado o trabalho com vista a melhorar os métodos 
de trabalho para uma maior eficácia na prossecução dos objectivos da União contidos na 
Agenda 2063. Estes princípios sustentaram a única preocupação de servir 
adequadamente o continente.  
 
5.  O Presidente do CRP fez então um balanço do seu mandato, durante o qual foram 
realizadas 50 reuniões. As principais actividades centraram-se na melhoria das 
modalidades de colaboração com a Comissão. Numerosos instrumentos jurídicos foram 
finalizados. A criação do comité de redacção garantiu que os relatórios e decisões sejam 
fiéis aos debates e conclusões dos órgãos deliberativos. A colaboração entre o CRP e o 
Conselho de Paz e Segurança (CPS) tem sido reforçada através de relatórios mensais ao 
CRP sobre as reuniões do CPS. Os subcomités realizaram com sucesso os trabalhos 
preparatórios sobre as principais questões da agenda, nomeadamente a Zona de 
Comércio Livre Continental Africana e a reforma institucional da União Africana e outros 
projectos emblemáticos da UA. Assim, a Zona de Comércio Livre Continental Africana foi 
lançada em Julho de 2019 na 12.ª Sessão Extraordinária da Conferência, realizada em 
Niamey. Também com vista a reforçar a integração regional, a primeira reunião de 
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coordenação entre a UA e as Comunidades Económicas Regionais (CER)/Mecanismos 
Regionais (MR) teve lugar em Niamey, em Julho de 2019, e foi estabelecida uma divisão 
de tarefas entre a UA e as CER para tornar o trabalho da União mais eficaz. As outras 
dimensões da integração foram abordadas através de projectos de infra-estruturas no 
domínio da conectividade, com enfoque nas questões de paz e segurança e 
especialmente na reconstrução pós-conflito. A reforma institucional progrediu 
significativamente com a finalização da nova estrutura da Comissão, o estabelecimento 
de um novo mecanismo de recrutamento, a criação de um fundo de paz revisto. Houve 
uma colaboração multilateral de forma renovada graças a uma abordagem que exigia que 
os parceiros respeitassem África. 
 
6. O Presidente do CRP concluiu as suas observações agradecendo a todos os 
segmentos da Comissão da UA, aos presidentes dos subcomités e a todos os seus 
antecessores desde 2002, a quem se deu ao trabalho de mencionar pelo nome.  
 

(ii) Discurso do Presidente da Comissão 
 
7. Intervindo em nome de S.Exª o Sr. Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão 
da União Africana, o Vice-Presidente da CUA, S.Exª. Quartey deu as boas vindas a todos 
os membros do CRP e especialmente aos plenipotenciários das capitais tendo ao mesmo 
procedido à abertura oficial da 39ª Sessão Ordinária do CRP a 21 de Janeiro de 2020. 
Fez referência ao significado da Reforma Institucional da Comissão em curso, em 
conformidade com o mandato da Conferência que solicitou ao Presidente da Comissão 
que desenvolvesse uma nova estrutura departamental que fosse leve e orientada para o 
desempenho, tendo em conta a divisão do trabalho entre a UA, as CER, os Mecanismos 
Regionais, os Estados membros e as organizações continentais. 
 
8. O Vice-Presidente informou que os Subcomités do CRP reviram a nova estrutura 
proposta, juntamente com a proposta de estratégia de financiamento em Outubro e 
Novembro de 2019 e subsequentemente aprovou a mesma em Dezembro de 2019. 
Informou ao CRP que a nova estrutura e o financiamento proposto serão agora apreciados 
pelos Órgãos Deliberativos em Fevereiro de 2020. De acordo com o VP o Subcomité deu 
a sua opinião sobre o plano de transição para a nova estrutura departamental. Com base 
no parecer fornecido e após validação pela Comissão, o Subcomité irá avaliar o 
financiamento revisto e o plano de transição e depois transmitirá o mesmo para apreciação 
do CRP durante esta sessão. 
 
9. O DCP reafirmou o compromisso da Comissão de trabalhar com o CRP, a fim de 
dar medida plena à desejável cooperação e sinergia entre as duas instituições. Sublinhou 
a necessidade de melhorar os processos orçamentais e de se concentrar na 
implementação da Agenda 2063, sublinhando assim a necessidade de uma maior 
colaboração entre o CRP  e a Comissão. 
 
10. Relativamente ao financiamento da União, o DCP informou que, em 11 de Janeiro 
de 2020, teve lugar um retiro que reuniu o CPS, a Mesa do CRP, o Conselho Directivo 
(Board of Trustees) e o Comité Executivo de Gestão do Fundo para a Paz da UA e os 
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Presidentes do  Subcomité de Supervisão Geral e Coordenação em matéria de Assuntos 
Orçamentais, Financeiros e Administrativos e de Auditoria, bem como o Comité dos 
Ministros das Finanças. O Retiro fez um balanço do estado de operacionalização do Fundo 
para a  Paz da UA. O VP destacou o compromisso dos Estados membros da UA em 
assegurar um financiamento previsível e sustentável para as actividades de paz e 
segurança em África. Acrescentando que serão sempre necessárias parcerias 
estratégicas para a paz e segurança, o Fundo para a  Paz com a sua dotação de 400 
milhões de dólares dos Estados membros permitirá à UA conduzir a sua própria agenda 
de paz e segurança nos seus próprios termos. 
 
11.  Finalmente, o VP também mencionou o trabalho realizado na nova estrutura da 
CUA. Salientou que este trabalho será alargado a todos os órgãos para assegurar a 
coerência e harmonia entre o trabalho da Comissão e de outros órgãos alcançando assim 
a fase principal da reforma e permitindo que a nova Comissão trabalhe de uma forma 
contínua, eficiente e eficaz. 
 
12. O Vice-Presidente demonstrou o seu apreço relativamente ao trabalho levado a 
cabo pelo Presidente do CRP e pelo trabalho levado a cabo durante a presidência da UA 
pelo Egipto. 
 

b) PARTICIPAÇÃO  
 
13. O encontro contou com a participação dos seguintes Estados membros: Argélia, 
Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Comores, Congo, 
Côte d’Ivoire, República Democrática do Congo, Djibuti, Egipto, Eswatini, Guiné, Guiné 
Bissau, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Quénia, Lesoto, Libéria, 
Líbia, Madagáscar, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícias, Marrocos, Moçambique, Namíbia, 
Níger, Nigéria, Ruanda, República Árabe Saharaoui Democrática, República Centro 
Africana, Senegal, Seicheles, Sierra Leone, Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, 
Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbabué. 
 
SECÇÃO II:  APROVAÇÃO DA AGENDA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

a) APROVAÇÃO DA AGENDA  
 
14. O CRP aprovou o seu projecto de Agenda. 
 

b) ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
15. O CRP aprovou o seguinte horário de trabalho:   
 

Manhã:  09:00 Horas - 13:00 Horas 
Tarde:  15:00 Horas - 18:00 Horas 
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SECÇÃO III: RELATÓRIOS SOBRE AS ACTIVIDADES DOS SUBCOMITÉS DO 
COMITÉ DOS REPRESENTANTES PERMANENTES 
 

(i) Subcomité de Reformas Estruturais, com Relatório sobre implicações 
financeiras - Doc.EX.CL/1177(XXXVI)i 

 
16. O relatório e os respectivos projectos de decisão foram apresentados pelo 
Embaixador David Pierre, Representante Permanente da República das Seicheles junto 
da União Africana e Presidente do Subcomité de Reformas Estruturais. 
 
17. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 

 
i) Felicitou o Presidente do Subcomité pela sua liderança, profissionalismo e 

constante busca de consenso ao longo das deliberações do Subcomité; 
 

ii) O parágrafo 5 do projecto de decisão sobre a nova estrutura departamental 
não deve ser utilizado como pretexto para o recrutamento permanente de 
pessoal contratado a curto prazo; 

 
iii) A necessidade de reflectir no parágrafo 11 do projecto de decisão sobre a 

nova estrutura departamental as disposições do parágrafo 23 da decisão 
Ext/EX.CL/Dec.1(XX) que estabelece que "o CRP, em colaboração com a 
Comissão, deve apresentar uma proposta viável, sob a forma de um plano de 
acção, para abordar a questão do pessoal não permanente sem perturbar as 
actividades da Comissão"; 

 
iv) A estrutura departamental adoptada pelo Subcomité de Reforma Estrutural 

deve ser anexada ao projecto de decisão sobre a estrutura departamental 
antes da sua apresentação ao Conselho Executivo; 

 
v) Não é necessário reabrir os debates sobre a nova estrutura departamental, 

uma vez que já foi adoptada por consenso pelo Subcomité, e pelo CRP; 
 

vi) Necessidade de assegurar que a unidade de coordenação AUDA-NEPAD 
tenha sido mantida no gabinete do Presidente da CUA na nova estrutura 
departamental, conforme decidido pelo CRP; 

 
vii) O título do projecto de decisão sobre a estrutura dos Órgãos, Agências 

Técnicas e Especializadas da UA não reflecte o conteúdo da referida decisão; 
o corpo do texto não menciona nenhum órgão da UA; 

 
viii) Necessidade de padronizar as categorias dos chefes das agências 

especializadas; 
 

ix) A Comissão deve esclarecer o CRP sobre os desafios enfrentados pela 
Unidade de Passaportes que levaram à sua transferência da Direcção de 
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Recursos Humanos para a Direcção de Protocolo; 
 

x) Acrescentar o nome do Estado da Líbia na lista de participantes do subcomité; 
 

xi) Necessidade de manter o parágrafo 11 como está; 
 

xii) Acrescentar no parágrafo 4 do projecto de decisão sobre a nova estrutura 
departamental o termo "recursos" depois "meios" para que o parágrafo tenha 
a seguinte redacção: "Decide que a implementação da nova estrutura 
departamental seja financiada com os meios e recursos existentes (...)"; 

 
xiii) O parágrafo 3 do projecto de decisão sobre a nova estrutura departamental 

estabelece um prazo de 4 (quatro) anos para a implementação da nova 
estrutura departamental; a subcomissão tinha decidido fixar o período de 
transição em 2 (dois) anos. 

 
18. O Chefe da Unidade de Reforma Institucional prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) A unidade de coordenação da AUDA-NEPAD está bem ligada ao gabinete do 
Presidente da CUA na nova estrutura; 
 

i) A ligação da Unidade de Passaportes à Direcção do Protocolo foi objecto de 
um amplo consenso no subcomité; 

 
19. Em conclusão, o CRP:  
 

i) Toma nota do relatório;  
 

ii) Esclarece que o título do projecto de decisão sobre Órgãos e Agências 
Técnicas e Especializadas da UA reflecte exactamente o conteúdo do projecto 
de decisão, uma vez que o Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e 
Bem-Estar da Criança (ACEHRWC) é um órgão da UA; 
 

iii) Decide alterar o parágrafo 11 como se segue: “RECORDA os parágrafos 23 e 
24 da decisão da 20.ª Sessão Extraordinária do Conselho Executivo 
Ext/Ex.CL/Dec.1(XX) de Novembro de 2018 e SOLICITA à Comissão que 
aplique estritamente as disposições do Regulamento do Pessoal da UA no 
que respeita à separação obrigatória ou à reforma do pessoal permanente 
e não permanente e à cessação imediata da renovação dos contractos de 
pessoal não permanente para além do número autorizado de renovações, sob 
pena de serem aplicadas sanções e CONVIDA a CUA a tomar as medidas 
adequadas para assegurar a continuidade do serviço”;  
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iv) Decide fixar em três (3) anos o período de transição da antiga para a nova 
estrutura departamental; 
 

v) Recomenda projectos de decisões alteradas para análise e adopção do 
Conselho Executivo. 

 
(ii) Subcomité de Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos - 

Doc.EX.CL/1177(XXXVI)iii 
 

20. O Relatório foi apresentado pela Embaixadora Rebecca Amuge Otengo, 
Representante Permanente da República do Uganda junto da União Africana e Presidente 
do Subcomité de Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos, E, complementado pelo 
Director do Departamento dos Assuntos Políticos. 
 
21. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos:  
 

i) Louvaram o Presidente do Subcomité do CRP e a sua equipa pela 
apresentação do relatório, assim como manifestaram a sua gratidão a todos 
os Embaixadores que lideraram missões de avaliação aos três países 
afectados pelo ciclone tropical Idai na região da África Austral, nomeadamente 
o Malawi, Moçambique e Zimbabué; 
 

ii) A voz dos Estados-Membros deve ser ouvida nos fóruns internacionais para 
garantir que os compromissos assumidos pela comunidade internacional no 
Fórum Mundial sobre os Refugiados em Genebra sejam respeitados; 

 
iii) A operacionalização da Agência Humanitária Africana ajudará a resolver 

muitos dos problemas associados aos refugiados; 
 

iv) Alguns Estados-Membros partilharam a sua experiência em termos de 
resiliência aos efeitos adversos das catástrofes naturais; 

 
v) A delegação da Líbia solicitou mais explicações sobre a passagem do 

parágrafo 67 (versão inglesa) do relatório, segundo a qual: “até ao final de 
2015, o impacto regional da queda do regime líbio não tinha sido sentido no 
Burkina Faso”; na ausência de uma explicação, a passagem deveria ser 
suprimida; 

 
vi) Deve ser dada prioridade às doações em espécie às vítimas de catástrofes 

naturais para satisfazer as suas necessidades imediatas, em vez da ajuda 
financeira que chega tarde e cujos montantes são muitas vezes irrisórios, 
como os 100.000 dólares americanos oferecidos pela UA na sequência da 
passagem do ciclone Idai; 
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vii) A delegação da Nigéria convidou o subcomité a visitar a Nigéria no corrente 
ano de 2020;  

 
viii) As delegações do Burkina Faso e do Mali rejeitaram a expressão “conflitos 

intercomunitários” e solicitaram a sua substituição pela expressão “actos 
terroristas”, que corresponde melhor à realidade no terreno; 

 
ix) Verificar e citar as fontes dos dados relativos ao número de refugiados 

mencionados no relatório e assegurar que foram constantemente ajustados à 
realidade no terreno, já que o número de refugiados estava sujeito a flutuações 
cíclicas; 

 
x) A situação das crianças nos campos de refugiados ou nos campos para 

deslocados internos é deplorável devido á escassez de géneros básicos, 
acesso a cuidados de saúde,  acesso à escolarização, que desencadeiam 
uma espiral de pobreza; 

 
xi) Os Estados-Membros afectados por catástrofes naturais e/ou que acolhem 

refugiados e que estão igualmente sujeitos a sanções económicas encontram-
se numa situação particularmente difícil; 

 
xii) A delegação chadiana indicou que o Chade acolhe um número significativo de 

refugiados a quem foi atribuída terra arável, cujos recém-nascidos receberam 
certidões de nascimento e cujas crianças em idade escolar estão matriculadas 
nas muitas escolas construídas para eles; neste contexto, o Subcomité 
deveria ter realizado uma missão de avaliação na Bacia do Lago Chade, onde 
o grupo terrorista Boko Haram está a operar; 

 
xiii) O subcomité deve considerar a colaboração com a Capacidade Africana de 

Riscos (ARC); 
 

xiv) A delegação mauritana indicou que a Mauritânia acolhe um grande número de 
refugiados, maioritariamente do Mali, que estão a ser satisfatoriamente 
atendidos pelas autoridades públicas. Neste âmbito, a Mauritânia, saudou a 
proposta visita pelo Subcomité aos Estados membros que acolhem 
Refugiados, para avaliar as condições de acolhimento destes refugiados; 

 
xv) O paragrafo 13 do relatório deve mencionar os seguintes Estados-Membros: 

África do Sul, Angola, Egipto e Marrocos pela sua pronta assistência após a 
passagem do ciclone Idai; 

 
xvi) O Subcomité, tendo sido incapaz de realizar todas as missões de campo 

incluídas no seu plano de acção para 2019, deve considerar o adiamento das 
missões não realizadas para 2020. 
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xvii) Saúda as acções realizadas por Sua Excelência Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo, Presidente da República da Guiné Equatorial, líder sobre a questão 
dos refugiados. Visitou campos de refugiados no Uganda e na Etiópia. Fez 
igualmente uma doação de 50 milhões USD para a construção de uma escola 
num campo de refugiados na Etiópia. Além disso, acolheu famílias de 
refugiados na Guiné Equatorial 

 
22. A Comissária para os Assuntos Políticos prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) É de lamentar que nenhum Estado-Membro se tenha referido ao tema do ano 
2019 sobre refugiados e pessoas deslocadas internamente no Fórum Mundial 
sobre Refugiados em Genebra; 
 

ii) As doações em espécie durante catástrofes naturais são preferíveis às 
contribuições financeiras devido à sua eficácia; 
 

iii) A conferência há muito planeada sobre a situação humanitária em África deve 
ser organizada para reflectir as soluções alternativas para lidar mais 
eficazmente com as emergências humanitárias; 
 

iv) De facto, existe uma correlação entre a situação de segurança na região do 
Sahel e a crise Líbia. Este é um dado factual que requer que o parágrafo 67 
do relatório seja mantido tal como está, pelo que se solicita a indulgência da 
Líbia. 

 
23. Em conclusão, o  CRP: 
 

i) Toma nota do relatório;  
 

ii) Solicita que o relatório seja alterado em conformidade com as observações 
dos Estados-Membros; 
 

iii) Solicita igualmente que o projecto de decisão em apreço reflicta as alterações 
introduzidas pelos Estados-Membros; 

 
iv) Felicita  S. E. Teodoro Obirnag Nguema Mbasogo, Presidente da República 

da Guiné Equatorial e Lider do Tema do Ano de 2019, pelo seu empenho ao 
tema 
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(iii) Reunião Conjunta do Subcomité de Supervisão Geral e Coordenação em 
Matéria  Orçamental, Financeira e Administrativa  e os Peritos  dos 15 – 
Doc. EX.CL/1177 (XXXVI)v 

 
24. O relatório foi apresentado por S.E. Lazare Makayat Safouesse, Representante 
Permanente da República do Congo e Presidente do Subcomité de Supervisão Geral e 
Coordenação das Questões Orçamentais, Administrativas e Financeiras (Subcomité 
SCGQBFA). 
 
25. Após a apresentação, o presidente do CRP propôs que o CPR limitasse a sua 
análise às várias propostas de decisão que acompanham o relatório. No final da análise, 
todas essas decisões específicas serão consolidadas numa única decisão.  
 
26. Os seguintes projectos de decisões foram analisados: 
 

A. Projecto de Decisão sobre o Orçamento Suplementar para o Exercício 
Financeiro de 2019 
 

27. Os membros do CRP formularam as seguintes observações:  
 

i) A redução de 20% no orçamento de 2019 foi cancelada por orçamentos 
suplementares concedidos em violação estipulada pelo F15 no quadro das 
regras de ouro; na prática, os departamentos consideram que os orçamentos 
suplementares são uma oportunidade para exceder os limites máximos 
orçamentais; 
 

ii) Necessidade de recordar ao F15 as suas obrigações de envolvimento no 
processo de acompanhamento da execução orçamental; 
 

iii) O nome da Guiné Equatorial foi omitido da lista de participantes; 
 

iv)  Deve ser feita referência à reunião do CRP realizada a 9 de Outubro de 2019 
no parágrafo 1 do projecto de decisão; 
 

v) A Tabela 2 contém uma coluna intitulada “reafectação”: é necessário 
esclarecer se se trata ou não de uma transferência interna; 
 

vi) No parágrafo 4 do projecto de decisão, substituir a palavra “Solicita à 
Comissão” pelas palavras “Instrui a Comissão…”  e estabelecer um prazo, que 
poderia ser em Fevereiro de 2021; e substituir a palavra “questão” pela palavra 
"iniciativa"; 
 

vii) No parágrafo 5 do projecto de decisão, estabelecer um prazo, que poderia ser 
Fevereiro de 2021; 
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viii)  Dar mais explicações sobre o montante de 1.100.000 USD mencionado no 
parágrafo 3 do projecto de decisão sobre a AUDA-NEPAD: indicar se este 
montante se refere a um orçamento previamente aprovado ou se faz parte do 
orçamento suplementar; 
 

ix) Os trabalhos de manutenção devem ser financiados a partir dos fundos 
atribuídos ao fundo apropriado e não dos fundos de reserva;  
 

x) O relatório deve centrar-se numa única questão, nomeadamente a boa 
governação financeira e administrativa. Os principais Estados-Membros 
contribuintes devem assegurar a sua responsabilidade para evitar todas as 
formas de mau funcionamento. A este respeito, vale a pena recordar a 
comunicação do Presidente da Comissão ao CRP, a 16 de Outubro de 2019, 
que destacou as disfunções administrativas e financeiras. O CRP deve 
assegurar o respeito rigoroso pela boa governação no melhor interesse dos 
cidadãos africanos. Como contribuintes, a UA é responsável perante eles. 
    

28. O Presidente do Subcomité do GSCBFAM prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Os orçamentos suplementares são de facto orçamentos adicionais que são 
concedidos em violação do limite máximo orçamental; a prática dos 
orçamentos suplementares continua a ser uma questão relevante e 
preocupante; 
 

ii) A data de Fevereiro de 2021 poderia ser especificada no parágrafo 4 do 
projecto de decisão; 
 

iii) Lamenta a omissão do nome da Guiné Equatorial na lista de participantes e 
esta omissão será corrigida. 
 

29. O Director Interino do Sector Financeiro (PBFA) forneceu as seguintes respostas: 
 

i) No que diz respeito às propostas orçamentais, convém recordar que o 
Regulamento Financeiro revisto estabelece um limite máximo para os fundos 
a atribuir no âmbito do orçamento suplementar; 
 

ii) O artigo 17.º do referido regulamento autoriza o Presidente da Comissão a 
efectuar uma transferência até 5% acima do limite máximo do orçamento; 

 
iii) A soma de1.100.000  USD mencionada no parágrafo 3 do projecto de decisão, 

em relação à AUDA-NEPAD, provém das seguintes fontes: a África do Sul e 
o Rwanda contribuíram com 600.000 USD para a AUDA-NEPAD; a África do 
Sul deu posteriormente uma contribuição em espécie no valor de 1 milhão 
USD; 

 
iv) Os orçamentos suplementares são determinados em colaboração com o F15; 
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v) Os custos de manutenção (renovação dos escritórios da Missão Permanente 
da UA em Nova Iorque, renovação do antigo centro de conferências, etc.) são 
financiados pelo fundo de manutenção, salvo se o CRP autorizar o débito da 
conta de reserva. 

 
vi) O saldo actual do fundo de manutenção é de 6.6 milhões USD.  

 
30. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte:  
 

i) Referência à reunião do CRP realizada a 9 de Outubro de 2019 no parágrafo 
1 do projecto de decisão; 

ii) No parágrafo 2 do projecto de decisão, indicar o montante total do orçamento 
suplementar, somando os diferentes orçamentos mencionados; 
 

iii) Incluir uma nota de rodapé no parágrafo 3 do projecto de decisão, para 
explicar de forma compreensível a fonte do montante aí indicado; 

 
iv) Explicar igualmente de forma clara sobre o fundo de manutenção e mencionar 

o saldo; 
 

v) Suprimir a palavra "Solicita" no parágrafo 4 do projecto de decisão e substituí-
la por "Instrui" e substituir a palavra "questão" pela palavra "iniciativa"; 

 
vi) No parágrafo 4, fixar o prazo em 21 de Fevereiro de 2021; 
 

vii) No parágrafo 5, para fixar o prazo em Fevereiro de 2021; 
 

viii) Recomenda o projecto de decisão emendada para consideração e aprovação 
pelo Conselho Executivo. 

 
B. Projecto de Decisão sobre o Recrutamento  

 
31. Tendo em vista à análise deste projecto de decisão, o Director do Gabinete do Vice-
Presidente da Comissão fez uma apresentação, cujos pontos principais são expostos a 
seguir: 
 

i) Agradece ao Presidente do Subcomité de GSCBFAM e elogia a excelente 
relação de colaboração entre este e a Comissão; 
 

ii) Recorda as disposições da decisão Ext/Assembly.AU/Dec.1(XI) adoptada 
pela 11.ª Sessão Extraordinária da Conferência realizada em Adis Abeba, 
Etiópia, em Novembro de 2018, que estabeleceu um grupo de 10 peritos, 
sendo 2 por região para melhorar o processo de recrutamento na UA e 
apresentar um relatório ao Conselho Executivo em 2019; 

 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 12 
  

iii) De acordo com esta decisão, este grupo (R10) foi criado e está a trabalhar 
com um grupo técnico criado dentro da Comissão; os dois grupos realizaram 
várias reuniões, a última das quais foi a 17 de Janeiro de 2020; 

 
iv) O trabalho conjunto dos dois grupos conduziu à preparação de um projecto de 

novo sistema de recrutamento que será apresentado aos Estados-Membros 
para observações, com vista à sua finalização; 

 
v) Uma vez finalizado, este sistema será acompanhado de um plano de acção 

com um calendário e serão apresentados regularmente aos Estados-Membros 
relatórios de actividades sobre a sua implementação; 

 
 

vi) No entanto, a implementação na fase actual revelou que o custo do R10 se 
tornou proibitivo (20.000 USD para honorários, excluindo ajudas de custo 
diárias e outros encargos relacionados); 
 

vii) Por conseguinte, foi acordado um plano de trabalho com o R10 durante cada 
uma das suas estadias na Comissão, a fim de acelerar o processo de 
implementação efectiva do novo sistema de recrutamento; 

 
viii) É importante, portanto, não perder de vista o custo do prolongamento da 

estadia dos membros do R10; 
 

ix) Ficou acordado que será apresentado aos Estados-Membros um relatório 
conjunto Comissão-R10. 
 

32. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações:  
 

i) A presença do R10 poderá ser dispendiosa a curto prazo, mas os ganhos a 
longo prazo serão mais significativos; 
 

ii) A Comissão deve permitir que o R10 cumpra o seu mandato sem 
impedimentos; 
 

iii) Não cabe à Comissão avaliar o trabalho do R10; uma vez que a decisão de 
introduzir o R10 segue a constatação da Comissão de falta de transparência 
no processo de recrutamento; cabe aos Estados-Membros decidir sobre a 
duração da estadia dos membros do R10; 
 

iv) O parágrafo 2(vi) do projecto de decisão deve ser reformulado: suprimir 
"substituir", por "suspender"; acrescentar a seguinte disposição no final do 
parágrafo: "R10 deve participar no processo de recrutamento em curso e 
especialmente no recrutamento de tradutores árabes"; escrever todos os 
acrónimos; 
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v) A Comissão deve acelerar o processo do novo programa informático de 
recrutamento para reduzir o atraso na implementação do novo sistema de 
recrutamento; 
 

vi)  O plano de trabalho referido no parágrafo 2 do projecto de decisão deve ser 
claramente explicitado; 
 

vii) O plano de transição referido no ponto 3 do projecto de decisão ainda não foi 
implementado; além disso, este ponto deve ser alterado para indicar que o 
R10 deve participar em todos os processos de recrutamento em curso na 
União; deve também participar na implementação da nova estrutura; 

 
viii) O atraso na criação do novo sistema de recrutamento não pode ser imputado 

aos Estados-Membros; competia à Comissão tomar medidas urgentes para a 
implementação do novo sistema de recrutamento; 

 
ix) O R10 fez um diagnóstico sobre recrutamento e ainda está a decorrer como 

antes; 
 

x) O projecto de decisão deve ter em conta os relatórios inicial e final do R10; 
 

xi) O deplorável mau funcionamento do sistema de recrutamento é evidenciado 
pela assimetria entre a contribuição significativa dos principais Estados-
Membros contribuintes e o número dos seus nacionais que trabalham na 
União; todos os principais contribuintes estão sub-representados em termos 
de efectivos; o caso mais emblemático é o do Reino de Marrocos: a sua 
contribuição para o orçamento da UA dá direito a 45 lugares; nos últimos 3 
anos, apenas dois marroquinos foram recrutados. É imperativo que seja 
tomada uma decisão para remediar esta anomalia, que pode ser aceite 
indefinidamente; 

 
xii) Os parágrafos 2(vii) e 2(viii) precisam de ser reformulados para que as 

informações que desejam comunicar sejam compreensíveis; 
 

xiii) A delegação do Reino de Marrocos propôs um parágrafo 4(a) com a seguinte 
redacção: "Solicita igualmente à Comissão da UA que trabalhe, 
designadamente com o R10, para abordar prioritariamente o flagrante 
desequilíbrio na representação dos Estados-Membros, em conformidade com 
o princípio da representação equitativa e equilibrada na Comissão da UA". 
 

33. O CRP concordou o seguinte:  
 

i) Toma nota com apreço do relatório; 
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ii) Recorda a decisão Ext / Assembly.AU/Dec.1(XI) adoptada pela 11.ª Sessão 
Extraordinária da Conferência que estabelece o grupo de peritos R10 para 
repensar o sistema de recrutamento na União Africana; 
 

iii) Recorda igualmente a decisão EX.CL/Dec. 1057(XXXV) adoptada pelo 
Conselho Executivo em Niamey, Níger; 

 
iv) Solicita à Comissão da UA que cumpra estas duas decisões; 
 

v) Solicita à Comissão que permita ao R10 cumprir o seu mandato no âmbito da 
melhoria do sistema de recrutamento na União Africana; 

 
vi) Recomenda o projecto de decisão alterada para apreciação e aprovação do 

Conselho Executivo  
 

C. Projecto de Decisão sobre a Taxa de Câmbio Preferencial  
 
34. O Presidente do CRP recordou que a questão da taxa preferencial aplicada às 
Missões Permanentes da UA em Bruxelas e Genebra tinha sido amplamente discutida a 
nível do Subcomité de Supervisão e Coordenação de Assuntos Orçamentais, Financeiros 
e Administrativos (SCGQBFA) e o relatório do trabalho do Subcomité tinha sido 
apresentado ao CRP. O relatório destacou o nível extremamente elevado dos salários 
nestas duas missões permanentes da UA. 
 
35. O presidente do SCGQBFA indicou que não se chegou a um consenso sobre esta 
questão e concordou-se em remeter o assunto para a apreciação do CRP. 
 
36. O Presidente do CRP mencionou que o CRP tem muito tempo para esta questão 
durante a sua reunião a 9 de Outubro de 2019 e foi decidido a descontinuação da 
aplicação da taxa de preferência a partir de Janeiro de 2020. 
 
37. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram as seguintes observações: 
 

i) Observar uma atitude de cautela, conforme indicado pelo consultor que 
estudou a situação e que propôs uma redução de 50%. Necessidade de ter 
em conta o princípio dos benefícios adquiridos; necessidade igualmente de 
procurar aconselhamento jurídico; 

 
ii) Tendo a solução proposta pelo consultor sido rejeitada, os serviços financeiros 

da Comissão deveriam ser solicitados a realizar uma simulação em relação à 
abolição das taxas preferenciais e a determinar se a redução salarial 
resultante permanecerá compatível com o nível de vida nas duas cidades de 
Bruxelas e Genebra, sede das Missões Permanentes da UA; 
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iii) A Comissão deve implementar a decisão 1057(XXXV) que apela ao 
repatriamento de fundos da UA domiciliados em bancos estrangeiros para 
bancos africanos o mais tardar até Dezembro de 2020; 
 

iv) Evitar reabrir os debates sobre esta questão que tem estado em discussão 
desde 2016; as conclusões da reunião do CRP de 9 de Outubro de 2019 
devem ser respeitadas, o que exige a abolição da taxa de câmbio preferencial 
a partir de Janeiro de 2020; 
 

v) É possível prever o encerramento das Missões Permanentes em Bruxelas e 
Genebra e retomar o recrutamento, para evitar o confronto com o princípio dos 
direitos adquiridos; 

 
vi) A abolição da taxa de câmbio preferencial deve ser comunicada 

antecipadamente ao pessoal envolvido e a abolição deve ser implementada a 
partir de Março de 2020, uma vez que a decisão sobre a abolição terá de ser 
discutida e adoptada pelo Conselho Executivo em Fevereiro de 2020; 
 

vii) No entanto, será necessário assegurar que o nível salarial após a abolição da 
taxa preferencial seja ajustado ao nível de vida nos países em questão 
(Bélgica e Suíça). 
 

38. O representante da Missão Permanente de Bruxelas chamou a atenção para os 
seguintes aspectos: 
 

i) Tinha sido enviada correspondência ao Vice-Presidente da Comissão 
explicando as limitações ligadas à necessidade de operar com as duas 
moedas, o dólar e o euro; 
 

ii) Duas contas foram, portanto, abertas; uma em dólares recebendo 
transferências da UA e a outra em euros para o pagamento de despesas 
locais; 
 

iii) A este respeito, a abolição da rubrica orçamental para perdas cambiais 
representa uma grande dificuldade para o funcionamento da Missão; seria útil 
procurar um parecer jurídico. 

 
39. O Presidente do CRP considerou que não havia necessidade de procurar um 
parecer jurídico, uma vez que o problema era mais financeiro do que jurídico. Acrescentou 
que, se necessário, poderiam ser previstas medidas transitórias para o pessoal local. 
 
40. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) A tarifa preferencial aplicável às Missões Permanentes com sede em 
Bruxelas, Bélgica e Genebra, Suíça, será abolida a partir de Março de 2020; 
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ii) Um projecto de decisão para este efeito será submetido à apreciação e 
aprovação do Conselho Executivo na sua 36.ª Sessão Ordinária, em Fevereiro 
de 2020 

 
D. Projecto de decisão sobre o Mecanismo Africano de Avaliação pelos 

Pares (MAAP) 
 
41. Os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Foi em Julho de 2018 que foi tomada a decisão de integrar o orçamento do 
MAAP no orçamento da UA; como tal, o parágrafo 1 do projecto de decisão, 
que exige que os atrasos sejam cobertos, não tem base regulamentar; a 
integração do MAAP no orçamento da UA não pode ter efeitos retroactivos 
para a UA; 
 

ii) Os pagamentos em atraso devem dizer especificamente respeito aos Estados 
Partes no MAAP e o mecanismo de penalização por atraso no pagamento das 
contribuições só pode ser aplicado a estes;  
 

iii) A questão dos pagamentos em atraso devidos ao MAAP levanta um problema 
jurídico ligado ao momento em que a decisão de integrar o orçamento do 
MAAP no orçamento da Comissão entra em vigor;  
 

iv) A integração do orçamento do MAAP no da UA diz respeito tanto ao activo 
como ao passivo do MAAP no momento da entrada em vigor da referida 
integração. 
 

42. O Director interino das Finanças (PBFA) forneceu as seguintes informações: 
 

i) O MAAP conta com 38 Estados Partes; 
 

ii) O montante devido ao MAAP, antes da integração do seu orçamento da UA, 
pelos Estados Partes é de 18 milhões de dólares americanos. 
 

iii) A primeira abordagem foi a de auditar estes atrasos e definir as modalidades 
de cobrança desta soma aos Estados Partes; 
 

iv) Compete aos Estados-Membros decidir como aplicar o mecanismo de 
sanções. 

 
43. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Toma nota do projecto de decisão;  
 

ii) Decide remeter o assunto ao Comité Ministerial responsável pela Escala de 
Contribuições; 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 17 
  

 
iii) A Comissão deve propor ao CRP as várias opções a serem analisadas pelos 

Estados-Membros. 
 

iv) Solicita que Comissão apresente  um relatório a esse respeito ao Conselho 
Executivo. 

 
E. Projecto de Decisão sobre a Avaliação Intercalar da Execução do 

Programa para o Exercício de 2019 
 
44. Os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Há necessidade de acrescentar recomendações propostas pelo F15 e por 
alguns Estados Membros a este respeito e que foram adoptadas pelo 
Subcomité do CRP, e, posteriormente adoptadas pelo CRP na sua reunião de 
9 de Outubro de 2019; 
 

ii) Com vista a facilitar a utilização dos relatórios de desempenho, o mesmo 
formato de relatório deve ser utilizado por todos os departamentos e órgãos 
da Comissão; 
 

iii) Devem ser aplicadas sanções aos departamentos que não apresentem 
relatórios ou os enviem com atraso; 
 

iv) O presidente do SCGQBFA prometeu propor um texto em relação às sanções 
a serem impostas aos departamentos/órgãos que não cumpram com a 
obrigação de apresentar os seus relatórios de execução dos programas. 

 
45. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Toma nota do projecto de decisão; 
 

ii) Solicita que o paragrafo 1 do projecto de decisão faça referência às 
recomendações propostas pelo F15 e por alguns Estados-Membros a este 
respeito e foram adoptadas pelo Subcomité do CRP e posteriormente 
adoptadas pelo CRP na sua reunião de 9 de Outubro de 2019; 
 

iii) Solicita à Comissão que elabore um modelo de relatório a ser utilizado por 
todos os departamentos/órgãos; 
 

iv) Toma nota da proposta do presidente do Subcomité do CRP de Supervisão e 
Coordenação Gerais para os Assuntos Orçamentais, Financeiros e 
Administrativos de apresentar um projecto de texto sobre sanções para os 
departamentos/órgãos que não apresentem um relatório ou que o apresentem 
tardiamente; 
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v) Recomenda o projecto de decisão para apreciação e adopção do Conselho 
Executivo. 

 
F. Projecto de Decisão sobre o Relatório de Avaliação da Fundação 

Africana para o Reforço de Capacidades em África (ACBF) 
 
46. Os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) O projecto de decisão deve recordar no parágrafo ….. todas as decisões 
anteriores tomadas em relação à ACBF; 
 

ii) O parágrafo 6 do projecto de decisão deve ser reformulado para declarar que 
os auditores externos da UA apenas auditarão as contas utilizadas para a 
implementação dos programas financiados pela UA, em conformidade com as 
disposições relevantes do Regulamento Financeiro da UA; 
 

iii) O parágrafo 7 do projecto de decisão também deve ser reformulado para 
solicitar à ACBF que torne a UA um membro de pleno direito do seu Conselho 
de Administração. 

 
47. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte:   
 

i) Toma nota do projecto de decisão; 
 

ii) Solicita que os auditores externos da UA façam uma auditoria às contas 
utilizadas para a implementação dos programas executados com 
financiamento da UA, em conformidade com as disposições relevantes do 
Regulamento Financeiro da UA; 
 

iii) Solicita à ACBF que conceda à UA o estatuto de membro de pleno direito do 
Conselho de Administração da ACBF; 
 

iv) Recomenda o projecto de decisão alterado para apreciação e adopção do 
Conselho Executivo.  

 
G. Projecto de Decisão sobre a Reforma do Regime de Pensões do Pessoal 

da UA 
 

48. Os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) O parágrafo 9 do projecto de decisão deve ser suprimido; está em total 
contradição com a apresentação do presidente do SCGQBFA; 
 

ii) Os Estados Membros reformaram a expressão da sua profunda preocupação 
com a disponibilidade de pessoal competente da UA para levar a cabo esta 
importante missão; 
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iii) A questão relativa ao fundo de pensões deve ser examinada à luz de 

informações sobre: o saldo actual do fundo; o banco onde o fundo está 
depositado; os juros gerados pelo fundo e o destino desses juros; 

 
iv) Os Estados-Membros devem ter o direito de controlo sobre a forma como o 

fundo é gerido; 
 

v) O fundo de pensões é financiado principalmente por contribuições de 
funcionários da UA e, como tal, os Estados não têm o direito de reivindicar o 
controlo sobre ele; 

 
vi) A questão do fundo de pensão é muito importante e devemos dedicar tempo 

para explorá-la em profundidade; 
 

vii) O parágrafo 10 do projecto de decisão precisa de ser reformulado para 
garantir que não serão impostos novos encargos aos Estados-Membros no 
que diz respeito à gestão do fundo de pensões; 

 
viii) A gestão do fundo de pensões não deve ser deixada apenas ao pessoal da 

UA, pois é uma questão que requer um elevado nível de conhecimentos 
técnicos e tais conhecimentos não existem na Comissão; embora o pessoal 
da Comissão não esteja de acordo; 

 
ix) O relatório sobre o fundo de pensão não deve ser aceite até que as 

informações solicitadas sejam fornecidas; 
 
x) Necessidade de adiar a análise desta questão para obter informações mais 

pormenorizadas. 
 
49. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Toma nota do projecto de decisão conforme alterado; 
 

ii) Adia a análise deste ponto para a 40ª Sessão do CRP agendada para 
Junho/Julho de 2020. 

 
H. Projecto de Decisão sobre o Fundo para a Mulher Africana 

 
50. Os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Recordar no início da decisão que autoriza a criação deste fundo; 
 

ii) De uma maneira geral, os vários fundos criados dentro da UA são 
disfuncionais em termos financeiros, devido, em particular, à falta de 
responsabilização; 
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iii) Estas disfunções reflectem disfunções graves na gestão financeira e 
administrativa dentro da UA; 
 

iv) Os beneficiários dos fundos não apresentam relatórios sobre a utilização dos 
fundos atribuídos. 

 
51. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte:   
 

i) Toma nota do projecto de decisão; 
 

ii) Solicita que o projecto de decisão relembre no seu parágrafo ….. a decisão 
que cria o Fundo; 
 

iii) Solicita à Comissão que estabeleça um mecanismo para a gestão 
transparente e eficiente do Fundo e que apresente um relatório ao Conselho 
Executivo em Fevereiro de 2021. 

 
I. Decisão sobre o Orçamento Suplementar para o Exercício de 2020 

 
52. Os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) É difícil entender a apresentação de um orçamento suplementar para um 
exercício orçamental que acaba de começar; 
 

ii) O orçamento aprovado  para 2020 está limitado a uma redução de 32 milhões 
USD (cf. Assembly/AU/Dec/.733 (XXXII) adoptada pela Conferência na sua 32.ª 
Sessão Ordinária realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Fevereiro de 2019. O 
Fundo de reserve é parte integrante do Fundo dos Estados Membros; 

 
 

iii) A Comissão deve respeitar o orçamento decidido pelos órgãos competentes. 
Os montantes solicitados nos orçamentos suplementares são muito 
superiores aos 5% que podem ser solicitados pelo Presidente da Comissão 
de acordo com as disposições relevantes do Regulamento Financeiro; 
 

iv) Um orçamento suplementar de 26 milhões de dólares é excessivo e requer 
mais explicações; 
 

v) A origem dos 26 milhões de dólares deve ser esclarecida, indicando se resulta 
de poupanças orçamentais ou de qualquer outra fonte interna. 

 
53. O Director interino do Departamento de Programação, Orçamento, Finanças e 
Contabilidade (PBFA) prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) O orçamento suplementar será financiado a partir do fundo de reserva; 
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ii) Será usado para financiar: 
 

 o funcionamento do R10 que não foi orçamentado; 
 

 a operacionalização do STATAFRIC de Túnis que não estava previsto 
aquando da adopção do orçamento para 2020; 
 

 180.000 USD para tradutores/intérpretes freelance para cobrir os 
trabalhos da Cimeira; 
 

iii) Os 26 milhões de dólares mencionados virão de parceiros. Foi assinado um 
acordo com a UE para apoio orçamental que não foi incluído no orçamento de 
2020; 
 

iv) Foram recebidos fundos da UE para a instalação de Unidades Conjuntas na 
RDC e para a Força Africana em Estado de Alerta (FAEA); 
 

v) O principal objectivo do orçamento suplementar é fazer face a situações de 
emergência. 

 
54. Após as explicações acima, foram feitas as seguintes observações: 
 

i) A elaboração do projecto de redacção carece de clareza e deve reflectir as 
explicações dadas pelo Director Interino das Finanças (PBFA); 
 

ii) Os Estados-Membros devem participar no controlo da execução do orçamento 
através do subcomité competente; 
 

iii) A Comissão deve fornecer informações sobre a mobilização de recursos dos 
parceiros, indicando o nome do parceiro, o montante concedido e o objectivo 
para o qual o financiamento é atribuído; 
 

iv) A Comissão deve apresentar trimestralmente um painel de avaliação da 
situação financeira com informações precisas sobre o ritmo de execução do 
orçamento e quaisquer outras informações que garantam a transparência do 
processo orçamental da União. 

 
55. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i)  Toma nota do projecto de decisão sobre o orçamento suplementar para o 
exercício de 2020; 
 

ii) Solicita à Comissão que o reformule por uma questão de clareza e que forneça 
em nota de rodapé todas as informações necessárias à sua compreensão; 

iii) O projecto de orçamento assim alterado será recomendado à apreciação e 
adopção do Conselho Executivo. 
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J. Projecto de Decisão sobre a Indeminização do Sr. Moctar YEDALI 

(283.841,89 Dólares Americanos)  
 
56. O parágrafo 41 do relatório menciona que tinha sido solicitado um orçamento 
suplementar para liquidar o montante devido ao Sr. Moctar e assim implementar a decisão 
do Comité responsável pelos Assuntos Jurídicos. 
 
57.  Em conclusão O CRP concordou o seguinte:  
 

i) A indeminização devida ao Sr. Moctar deve ser paga para evitar as 
penalidades devido aos atrasos de pagamento, aumentando a carga 
financeira para a Comissão; 
 

ii) A Direcção de Auditoria Interna e o Gabinete do Conselheiro Jurídico deverão 
apresentar um relatório ao CRP em Maio de 2020; 
 

iii) Estes relatórios fornecerão uma visão geral das responsabilidades e servirão 
como memorandos explicativos em apoio ao pedido de orçamento 
suplementar; 
 

iv) O valor total pago ao Sr. Moctar será cobrado às pessoas que serão 
consideradas responsáveis pela situação que levou ao pagamento da 
indeminização; 
 

v) A Comissão deverá apresentar os relatórios referidos na alínea (ii) supra ao 
CRP antes  de 31 de Maio de 2020. 
 

(iv) Subcomité sobre as Questões de Auditoria - Doc.EX.CL/1177(XXXVI)vi 
 
58. O relatório e os projectos de decisão relacionados foram apresentados pela 
Presidente do Subcomité do CRP sobre as Questões de Auditoria, S.E. Emilia NDINELAO 
MKUSA, Representante Permanente da República da Namíbia. 
 
59. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Felicitam o subcomité pela qualidade do relatório apresentado; 
 

ii) Manifestam a sua preocupação com a não implementação das 
recomendações de auditoria dos anos anteriores; 
 

iii) Manifestou preocupação quanto à finalização da Auditoria Forense, de acordo 
com o prazo estipulado na Decisão 1057; 

iv) A BoEA tem que rever o relatório da firma de auditoria antes de apresentá-lo 
ao subcomité; 
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v) A CUA deve informar os membros do CRP sobre os últimos desenvolvimentos 
desde Outubro de 2019 no que diz respeito ao caso do duplo pagamento de 
subsídios de alojamento; 
 

vi) A transferência feita do Fundo para a Paz é uma falta grave e deve ser 
acompanhada de sanções severas que vão além das sanções disciplinares 
previstas no Regulamento do Pessoal; 
 

vii) O parágrafo 6(a) do projecto de decisão do Conselho Executivo deve ser 
alterado para solicitar à CUA que apresente um relatório à  próxima Sessão 
do Conselho Executivo agendada para Julho de 2020; 
 

viii) Há uma necessidade de adicionar um novo par. 6(d) para impor sanções ao 
pessoal que não aderiu ao RF da UA relativamente ao desembolso para 
actividades sem a aprovação dos órgãos deliberativos relevantes; O relatório 
da CUA sobre casos pendentes deve ser analisado pelo Comité de Questões 
de Auditoria até Maio de 2020, o mais tardar, (parag.16); 
 

ix) Mencionar no parágrafo 8 do projecto de decisão do Conselho Executivo a 
não implementação das recomendações do Gabinete de Auditoria Interna, 
bem como a do Gabinete dos Auditores Externos relativas à libertação do 
orçamento de acordo com o EX.CL/Dec.1057(XXXV) no seu parágrafo 39(b); 
 

x) No parágrafo 15 do projecto de decisão do Conselho Executivo, substituir 
“Regulamento da UA” por “Regulamentos do Pessoal e Regulamento 
Financeiro da UA e o n° (3) da proposta de decisão da Conferência; 

 
xi) Suprimir o parágrafo  18 do projecto de decisão e especificar no parágrafo 

26(iii) do relatório e no parágrafo 15 do projecto de decisão do Conselho 
Executivo que os esclarecimentos e comunicações do Gabinete do 
Conselheiro Jurídico devem ser comunicados por escrito aos Chefes dos 
Órgãos da UA; 
  

xii) A não aplicação das decisões dos órgãos deliberativos em matéria de 
auditoria constitui um verdadeiro desafio; 
 

xiii) Foram feitos progressos significativos na implementação de sanções 
disciplinares; 
 

xiv) As explicações fornecidas pela CUA sobre os motivos da transferência de um 
montante do Fundo para a Paz não são suficientes; os motivos da 
transferência deveriam ter sido comunicados antes da transferência e não 
depois de a transferência ter sido revelada pela auditoria; 

xv) A necessidade de dar um “rosto humano” aos números citados: a transferência 
não autorizada de um montante de 1.687.761,32 USD corresponde a um 
montante retirado das contribuições das populações de baixa renda  em 
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África, consequentemente, os montantes atribuídos à UA pelos Estados-
Membros devem ser utilizados para financiar, em condições transparentes, o 
desenvolvimento do nosso continente e não podem ser objecto de 
transacções fraudulentas; 
 

xvi) Necessidade de clarificar o parágrafo 5 relativo ao alargamento, pela 
Conferência, do mandato do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos 
Povos, em violação do procedimento estabelecido; 
 

xvii) No parágrafo 3, substituir “Confere Mandato” por “Solicita”; 
 

xviii)  O relatório inicial do Subcomité descreveu a transferência não autorizada 
como “fraude”; 
 

xix) Substituir o termo “Gabinete de Verificação Interna" por "Gabinete de Auditoria 
Interna"- aplica-se apenas à versão francesa; 
 

xx) No parágrafo 16 do relatório, especifique o número de conta citado; 
 

xxi) Alterar o parágrafo 16(ii) da seguinte forma: "Reforçar a unidade de 
certificação da PBFA e a secção de reconciliação bancária para prevenir 
possíveis casos de irregularidades relacionadas com a contabilidade ou 
encargos bancários"; 
 

xxii) Especificar no parágrafo 17 o número de contas especiais e o número de 
contas que estão inactivas há mais de 5 anos; 
 

xxiii) Especificar o montante em atraso referido no parágrafo 5(b) do projecto de 
decisão do Conselho Executivo;  
 

xxiv) Alterar o parágrafo 9 do projecto de decisão do Conselho Executivo com a 
seguinte redacção; Felicita a Comissão  pela adopção da política de gestão 
de riscos.; 
 

xxv) O Gabinete do Conselheiro Jurídico deve reformular o parágrafo 15 do 
projecto de decisão do Conselho Executivo para assegurar a aplicação 
rigorosa de sanções regulamentares, mas também para reafirmar a autoridade 
do representante legal da UA que é o Presidente da Comissão sobre os 
responsáveis de outros órgãos da UA.  Esta disposição deve ser objecto de 
uma decisão separada que combine o projecto de decisão da Conferência 
com os parágrafos 13 a 20 do projecto de decisão do Conselho Executivo; 
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60. A Conselheira Jurídica prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Se as sanções não forem tomadas no quadro do Regulamento do Pessoal, o 
pessoal pode tomar medidas legais contra a CUA; as sanções disciplinares 
devem, portanto, ser aplicadas no âmbito estrito do Estatuto e Reegulamento 
do Pessoal; o parágrafo 5 do projecto de decisão do Conselho Executivo deve, 
portanto, ser alterado em conformidade; 
 

ii) Dificuldades em sancionar o pessoal que já deixou a CUA (parágrafo 5(c) do 
projecto de decisão do Conselho Executivo devido à não-aplicabilidade dos 
Regulamentos do Pessoal fora da CUA; 
 

iii) O pessoal abrangido pela alínea d) do n.º 5 do projecto de decisão do 
Conselho Executivo pode intentar uma acção judicial contra a Comissão por 
desrespeito dos dados pessoais; 
 

iv) A CUA sofre da falta de uma jurisdição de recurso. Os acórdãos proferidos 
pelo Tribunal Administrativo são definitivos e sem recurso. Face a esta 
situação, o recurso ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos é uma solução 
provisória enquanto se aguarda a operacionalização do Tribunal Africano de 
Justiça; 
 

v) Harmonizar os parágrafos do projecto de decisão 19 do Conselho Executivo e 
o parágrafo 5 do projecto de decisão da Conferência;  

 
vi) Sobre a alteração do mandato do Tribunal pela Conferência, o Artigo 5.º do 

Protocolo sobre os Estatutos do Tribunal descreve o procedimento a ser 
seguido a este respeito; 
 

vii) Relativamente ao pessoal que deixou a Organização, acrescentar a menção 
“se possível” no parágrafo 5 do projecto de decisão do Conselho Executivo. 

 
61. O Director de Gabinete do Vice-Presidente da Comissão prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) A transferência efectuada do Fundo de Paz não é um desvio de fundos; 
 

ii) Não se trata de uma transferência, mas de pagamentos recorrentes de 
salários feitos por engano devido à confusão entre o antigo e o novo Fundo 
de  Paz; 

iii) Não foi o Gabinete de Auditoria Externa que identificou esta irregularidade, 
mas sim o Gabinete de Auditoria Interna; 
 

iv) A CUA propôs a criação de uma Direcção de Controlo Financeiro para prevenir 
todas estas irregularidades, incluindo as que possam resultar de erro humano. 
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62. Após a intervenção do Chefe de Gabinete do Vice-Presidente, a Presidente do 
Subcomité para as Questões de Auditoria fez os seguintes comentários: 
 

i) A irregularidade foi de facto revelada pelos Auditores Externos; 
 

ii) Rejeita as explicações dadas pelo Director do Gabinete do Vice-Presidente 
 
63. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) As medidas disciplinares referidas na segunda parte da alínea b) do nº 5 
devem ser aplicadas estritamente no âmbito do Regulamento do Pessoal; 
 

ii) O projecto de decisão do Conselho Executivo deve mencionar que a 
Comissão deve apresentar um relatório sobre os progressos realizados em 
matéria de auditoria na 38.ª Sessão do Conselho Executivo, prevista para 
Junho-Julho de 2020; 
 

iii) Incluir no relatório e no Projecto de decisões a necessidade de interromper o 
financiamento do antigo Fundo de Paz e implementar a fusão dos dois Fundos 
após ter tomado as medidas de auditoria necessárias; 

 
iv) O relatório da CUA sobre casos pendentes deve ser analisado pelo Subcomité 

de Questões de Auditoria até Maio de 2020, o mais tardar; 
 

v) O parágrafo 18 deve ser reformulado para evitar qualquer ambiguidade. O 
procedimento pré-estabelecido para a aprovação de um orçamento 
suplementar para a execução desta decisão foi respeitado; 
 

vi) Substituir a palavra "Confere Mandato" pela palavra "Solicita" no parágrafo 3; 
 

vii) O parágrafo 17 deve ser reformulado, passando a ser "solicitar à CUA que 
forneça orientação jurídica a todos os órgãos e instituições da UA 
relativamente à autoridade legal de supervisão do Presidente da Comissão 
sobre todos os órgãos e instituições não-deliberativas da União". 
 

viii) Há uma necessidade de adicionar um novo par. 6(d) para impor sanções ao 
pessoal que não aderiu ao RF da UA relativamente ao desembolso para  
actividades, sem a aprovação dos órgãos deliberativos relevantes; 

ix) Manifestou preocupação quanto à finalização da Auditoria Forense, de acordo 
com o prazo estipulado na Decisão 1057; 
 

x) A BoEA tem que rever o relatório da firma  de auditoria antes de apresentá-lo 
ao subcomité; 

xi) No parágrafo 15 do projecto de decisão do Conselho Executivo, substituir 
“Regulamento da UA” por “Regulamentos do Pessoal e Regulamento 
Financeiro da UA”; e o parágrafo 3 do projecto de decisão da Conferência; 
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xii) Mencionar no parágrafo 8 do projecto de decisão do Conselho Executivo a 

não implementação das recomendações do Gabinete de Auditoria Interna, 
bem como a do Gabinete dos Auditores Externos relativas à libertação do 
orçamento de acordo com a Decisão EX.CL/Dec.1057(XXXV) no seu 
parágrafo 39(b); 
 

(v) Subcomité de Cooperação Multilateral – Doc.EX.CL/1177(XXXVI)vii 
 

A. Relatório sobre as Actividades Anuais 
 
64. O Relatório foi apresentado pelo Embaixador Fafré Camara Representante 
Permanente da República do Mali junto da União Africana, e Presidente do Subcomité de 
Cooperação Multilateral. 
 
65. Na sequência da apresentação do Presidente, o Embaixador da Mauritânia 
informou ao CRP sobre a decisão do Governo da República da Mauritânia, que se 
ofereceu para acolher a Cimeira África-Índia, em 2020, tendo solicitado o adiamento da 
Cimeira para 2021, tendo em conta os compromissos e desafios do novo Governo. 
Acrescentou que este assunto foi comunicado por uma Nota Verbal a todos os Estados 
membros e solicitou ao que considerasse positivamente o pedido da Mauritânia de adiar 
a Cimeira África-Índia para 2021. 
 
66. Após a apresentação, os membros  do CRP  formularam as seguintes observações 
e  solicitaram os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Louvaram o Presidente do Subcomité de Cooperação Multilateral do CRP pela 
sua capacidade de orientação do trabalho do Subcomité e pela qualidade do 
relatório apresentado; 
 

ii) Sublinhou que a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.899 (XXVIII) 
Rev.2 (parágrafo 20) deve ser cumprida e  fez eco da  necessidade de a União 
Africana implementar as suas próprias decisões; 

 
iii) Manifestou preocupação pelo facto de as quatro (4) Cimeiras de Parceria 

previstas para 2020 não serem viáveis tendo em conta os numerosos 
compromissos regionais, continentais e internacionais dos Estados membros; 
 

iv) As parcerias que tenham plenamente em conta os princípios da reciprocidade 
e dos benefícios mutuamente equilibrados num espírito de parceria 
mutuamente benéfica devem ter prioridade para 2020; e, a este respeito, as 
Parcerias Continente-Continente devem ser devidamente consideradas para 
2020; 
 

v) Saudou e apoiou a proposta da Mauritânia de adiar a Cimeira África-Índia para 
2021; 
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vi) Recomendou ao Conselho Executivo que tomasse uma decisão sobre a 

questão do adiamento de algumas das Cimeiras de Parceria; 
 

vii) Chamou atenção para a necessidade de envolver as partes interessadas na 
tomada de decisão de adiar as Cimeiras; 
 

viii) Reiterou a necessidade de cumprir a decisão do Conselho Executivo 
EX.CL/Dec.877(XXVII) sobre o Princípio de Rotatividade das Cimeiras  de  
Parceria; 
 

ix) Rejeita, portanto, a proposta da Índia de realizar a Cimeira África-Índia em 
Nova Deli, violando o princípio da rotatividade; 
 

x) Fez eco de que as Parcerias devem centrar-se nos aspectos multilaterais e 
basear-se na implementação de projectos continentais integrados na Agenda 
2063 da União Africana; 
 

xi) Sublinhou que os preparativos para as Cimeiras de Parceria devem ser 
abrangentes e realizados de forma atempada; 
 

xii) A República do Ruanda manifestou o seu apreço aos Estados membros pela 
oportunidade que lhe é dada de acolher a Reunião Ministerial UA-UE no 
primeiro trimestre de 2020; 
 

xiii) Procurou-se um esclarecimento quanto ao nível de preparação da Cimeira 
África-Árabe; 
 

xiv) Recordou que as Parcerias Estratégicas oferecem uma oportunidade para a 
África estabelecer laços importantes com outras regiões, países e instituições 
para benefício mútuo, bem como proporcionar uma via para a mobilização de 
recursos, acesso à tecnologia e capacidade técnica com vista a apoiar a 
implementação da Agenda 2063 e, portanto, deve ser estrategicamente 
gerida; 
 

xv) Portanto, é necessário elaborar critérios que definam uma parceria como 
sendo estratégica ou não; 
 

xvi) Manifestou a necessidade urgente de abordar a défice de recursos existente 
dentro da Divisão de Parcerias; 
 
 
 

xvii) Referiu que o desenvolvimento da Estratégia e do Quadro de Políticas de 
Parceria, será uma base sólida para orientar o estabelecimento e gestão de 
um número especificado de parcerias estratégicas mutuamente benéficas; 
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xviii) Instou a Comissão a desenvolver modalidades que garantam que os 

calendários das Cimeiras de Parceria possam ser geridos e solicitou à 
Comissão que elaborasse um calendário consolidado de reuniões de parceria 
para o seu planeamento e a gestão sejam eficazes. 

 
67. No que diz respeito ao nível de preparação para a Cimeira África-Árabe, o 
Presidente do CRP forneceu informação actualizada ao CRP sobre a reunião realizada 
em Riade em 18 de Dezembro de 2019, onde foi proposto que a Cimeira fosse realizada 
no primeiro trimestre de 2020. Indicou igualmente que ainda não foram realizadas 
consultas com a República da África do Sul e a Comissão para decidir sobre uma data 
definitiva para a Cimeira. 
 
68. O Chefe de Gabinete louvou o CRP pelos grandes sucessos alcançados sob a 
liderança competente do Presidente do CRP e prometeu o total apoio da Comissão ao 
CRP. Indicou que uma reunião foi realizada em 18 de Janeiro de 2020 sobre os 
preparativos para a Cimeira UA-UE e que a 1ª semana de Março de 2020, foi proposta 
para a 2ª reunião Ministerial UA-UE, enquanto se aguarda a aprovação da data pela 
República da África do Sul. Indicou ainda que um projecto de comunicado da reunião 
ministerial UA-UE será desenvolvido pela Comissão e divulgado a todos os Estados 
membros. 
 
69. O Presidente do Subcomité manifestou o seu apreço aos Estados membros e à 
Comissão pela sua enorme contribuição para o trabalho do Subcomité e referiu que as 
alterações propostas às decisões serão reflectidas incluindo o adiamento da Cimeira 
Turquia/África. 
 
70. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Aprovou o Relatório tendo em consideração as propostas feitas para 
enriquecer os projectos de decisões a serem submetidos à apreciação do 
Conselho Executivo; 
 

ii) Saudou a proposta da República da Mauritânia de adiar a Cimeira África-Índia 
para 2021 e concordou que fosse redigida uma decisão sobre o adiamento; 
 

iii) Sublinhou que a Decisão EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 do Conselho 
Executivo (parágrafo 20) deve ser cumprida e fez eco da necessidade de a 
União Africana implementar as suas próprias decisões; 
 

iv) Reiterou a necessidade de se implementar a decisão do Conselho Executivo 
EX.CL/Dec.877(XXVII) sobre o Princípio de rotatividade das Cimeiras de 
Parceria e solicitou que esta fosse incluída nas decisões do Conselho 
Executivo; 
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v) Reflectiu o acordo para o adiamento da Cimeira África/Turquia no Relatório do 
CRP e suprimir o numeral romano (ii) a parir do parágrafo 41 do Relatório  e o  
parágrafo 25 do projecto de decisão; 
 

vi) Decidiu manter o parágrafo 10 (ii) no Relatório relativa ao papel do Corpo 
Diplomático Africano nos países parceiros. 
  

B. Relatório sobre a Representação nas Reuniões de Parceria  
 
71. O Relatório foi apresentado pelo Embaixador Fafré Camara Representante 
Permanente da República do Mali junto da União Africana, e Presidente do Subcomité de 
Cooperação Multilateral. 
 
72. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Reiterou o direito de todos os Estados membros da UA participarem em 
reuniões estatutárias relacionadas com parcerias; 

 
ii) Menção no relatório que as discussões sobre a questão da participação foram 

ricas e intensas; 
 

iii) A referência ao “Continente Africano” deve ser suprimida por não ter base 
jurídica e substituída pela expressão “União Africana”; 
 

iv) A referência ao "Continente Africano" é explicada pelo facto de a nomenclatura 
variar de acordo com o tipo de parceria considerada; 
 

v) Houve um consenso sobre a nomenclatura das parcerias; contudo, este 
consenso continua frágil e seria prudente manter as duas expressões “União 
Africana” e “Continente Africano”; 
 

vi) A decisão deve assumir todo o quadro jurídico determinado pelas sucessivas 
decisões do Conselho Executivo e da Conferência sobre a questão da 
participação dos Estados-Membros nas reuniões de parceria; 

 
vii) A questão da nomenclatura poderia ser resolvida distinguindo entre parcerias 

com um país e parcerias com um grupo de países ou parceiros (o caso da 
TICAD e a parceria UA-UE); 
 

viii) Várias delegações propuseram que o texto da decisão fosse mantido tal como 
está, devido ao facto de ser o resultado de um compromisso;      

 
ix) Destacou a possibilidade de convidar os Observadores nas Cimeiras de 

Parceria em caso de uma parceria com um país; 
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x) Levantou a questão, em caso de parceria com um país parceiro, quando um 
Estado Membro tem mais de uma posição (Membro da Conferência da União 
e Presidente de uma CER por exemplo). O Presidente do CRP explicou que a 
compreensão é que o 1º Vice-presidente substitui o Presidente do CER, no 
caso de adesão deste na Mesa da Conferência. 

 
xi) Algumas delegações solicitaram para que se fizesse referência a "países 

parceiros únicos", acrescentando a palavra "único" na parte relativa às 
reuniões de parceria com um país parceiro. Entretanto, outras delegações 
discordaram desta proposta; 

 
xii) Algumas delegações solicitaram a inclusão nos projectos de decisão de uma 

disposição que garanta o direito da União Africana, em pé de igualdade com 
os seus parceiros, segundo os princípios da reciprocidade e do benefício 
mútuo, de convidar qualquer parte interessada que considere útil e relevante 
a participar em tais reuniões de parceria. 

 
73. A Conselheira Jurídica indicou a importância do uso do termo “ União Africana”, 
destorcer uma entidade jurídica e os órgãos têm autoridade de tomar decisões em relação 
aos seus Estados Membros e não para além. Embora o termo Continente Africano não 
tenha uma base jurídica e os Estados Membros façam igualmente parte de diversas 
organizações, portanto, o uso deste termo vai para além do mandato da UA que irá actuar 
“ultra vires” se uma Decisão for adoptada com este termo.  Além disso, visto que a Decisão 
pode ter classificações diferentes para os diferentes tipos de parceria, talvez seja 
pertinente conceber regras a depender do papel da UA em cada caso, porque com os 
países de forma individual o papel da UA difere na TICAD vs FOCAC Vs Turquia, etc; 
portanto, pode ser melhor rever esses papeis antes de adoptar as regras finais. 
 
74. O presidente do subcomité prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) É incorrecto dizer que o termo "Continente Africano" não tem base jurídica; 
África existe como uma entidade a nível das Nações Unidas; 
 

ii) O Subcomité de Cooperação Multilateral foi orientado por uma preocupação 
de legalidade: o mandato que lhe foi atribuído dizia respeito à participação dos 
Estados-Membros nas reuniões de parceria e não à nomenclatura das 
parcerias; 
 

iii) Existem questões de ordem estratégica, mas não existem parcerias 
estratégicas; 
 

iv) O convite de observadores é enquadrado por disposições que se aplicam 
igualmente às reuniões dos órgãos deliberativos; 
 

v) O texto do proémio do projecto de decisão resulta de um consenso e é 
preferível mantê-lo como está; 
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vi) A próxima tarefa a ser realizada pelo subcomité de cooperação multilateral 
será a preparação de um documento-quadro sobre parcerias.    

 
75. Em conclusão, o CRP:  
 

i) Tomou nota do relatório; 
 

ii) Acordou em fazer referência à decisão do Conselho Executivo 
EX.CL/Dec.1057 (XXXV) através da qual o Conselho decidiu remeter a 
questão da representação da UA nas reuniões de parceria e de volta ao 
Subcomité de Cooperação Multilateral do CRP para uma análise mais 
aprofundada com vista a alcançar um consenso sobre a questão., no 
parágrafo (i) da Proposta de Decisão; 
   

iii) Recomendou a análise e aprovação do relatório pelo Conselho Executivo.  
 

(vi) Subcomité de Direitos Humanos, Democracia e Governaão - 
Doc.EX.CL/1177(XXXVI)ix 

 
76. O Relatório foi apresentado pelo Embaixador Baye Moctar Diop, Representante 
Permanente da República do Senegal junto da União Africana, e Presidente do Subcomité 
dos Direitos Humanos, Democracia e Governação. 
 
77. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações 
e prestaram os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Manifestou o seu apreço ao Presidente do CRP pelos seus esforços para 
operacionalizar este; 

 
ii) Felicitou o Presidente do Subcomitê e seus membros pela operacionalização 

do Subcomité e prometeu apoio total ao recém estabelecido Subcomité do 
CRP; 

 
iii) Todos os órgãos da UA que tratam de assuntos de Direitos Humanos, 

Democracia e Governação fossem incluídos no relatório; 
 

iv) Sublinhou a importância de um compromisso claro com os ideais dos Direitos 
Humanos, Democracia e Governação na União Africana; 
 

v) Deve ser tomada uma decisão sobre a questão de tornar o Subcomité em um 
órgão aberto; 
 

vi) Os Termos de Referência deste Subcomité devem ser divulgados a todos os 
Estados membros o mais rapidamente possível; 
 

vii) Instou a Região Central a consultar e a designar urgentemente o seu 
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representante para o cargo de relator da Mesa; 
 

viii) Manifestou a sua preocupação quanto à apreciação do relatório pelo CRP  
antes da sua aprovação pelo Subcomité; 
 

ix) O relatório deve incluir todos os Estados membros que participaram na 
reunião do Subcomité, bem como de todas as questões levantadas; 

 
x) A Comissão deve prestar o apoio necessário ao Subcomité para que este 

cumpra plenamente o seu mandato; 
 

xi) O relatório deve ser acompanhado por um projecto de decisão.  
 
78. O Vice-Presidente, em nome da Comissão, saudou a criação do Subcomité de 
Direitos Humanos, Democracia e Governação, cujos elementos estão na origem do 
desenvolvimento e dos objectivos da Agenda 2063 da União Africana. 
 
79. O Presidente do Subcomité prestou os seguintes esclarecimentos. 
 

i) Manifestou o seu apreço ao CRP pelo seu apoio e reafirmou o seu 
compromisso em cumprir o mandato do Subcomité; 
 

ii) Esclareceu que os Órgãos da UA que tratam de assuntos de Direitos 
Humanos, Democracia e Governação já fazem parte da AGA que engloba os 
onze (11) Órgãos da UA e oito (8 ) CER; 
 

iii) Os Termos de Referência serão distribuídos pela Comissão a todos os 
Estados membros; 
 

iv) Relativamente ao pedido de um Subcomité aberto, o CRP deve conceder ao 
Subcomité mais tempo para este estar plenamente operacional e evitar 
questões relacionadas com o quórum; contudo, a decisão final cabe ao CRP; 
 

v) O relatório foi apresentado antes da sua aprovação pelo Subcomité devido a 
limitações de tempo e à necessidade urgente de informar o CRP e o Conselho 
Executivo sobre a implementação da Decisão EX.CL/Dec.1045(XXXIV); 
 

vi)  As alterações necessárias ao relatório serão efectuadas. 
 
80. Em conclusão o  CRP : 
 

i) Tomou nota do relatório do Subcomité dos Direitos Humanos, Democracia e 
Governação; 

 
ii)  Felicitou o Presidente do CRP, o Presidente do Subcomité e os seus 

membros pela operacionalização do Subcomité e prometeu o seu total apoio; 
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iii) Concordou em considerar a questão de um Subcomité aberto numa fase 

posterior; 
 

iv) Solicitou à Comissão que: 
 

a) Divulgue rapidamente os Termos de Referência do Subcomité a todos os 
Estados membros; 
 

b) Preste o apoio necessário ao Subcomité para que este cumpra 
eficazmente o seu mandato  

 
v) Apresente um projecto de decisão sobre o relatório 

 
vii) Subcomité para Agência de Desenvolvimento da União Africana AUDA-

NEPAD) – Doc.EX.CL/1177(XXXVI)x 
 
81. O relatório e o respectivo projecto de decisão foram apresentados à UA por S.Exª 
Sr. Zenene Sinombe Presidente do Subcomité do  CRP da AUDA-NEPAD e 
Representante Permanente da República do Botsuana. 
 
82. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Felicitam S.Exª Sr. Zenene Sinombe o Presidente do Subcomité do CRP da 
AUDA-NEPAD pela qualidade do relatório; 
 

ii) Toma nota do relatório; 
 

iii) A UA deve apoiar a AUDA-NEPAD na rápida implementação do seu mandato; 
 

iv) A delegação nigeriana especificou que a República Federal da Nigéria 
contribui anualmente, através de contribuições voluntárias, com um montante 
de um (1) milhão de dólares em apoio ao programa da AUDA-NEPAD; 
 

v) O projecto de decisão não reflecte de forma exaustiva as recomendações 
contidas no relatório; 
 

vi) Necessidade de prorrogar o mandato de  S..Exª Dr Ibrahim Hassan Mayaki o 
Secretário Executivo da AUDA-NEPAD, que expira em Março de 2020, até à 
nomeação do seu sucessor; isto deve ser reflectido no projecto de decisão; 
 

vii) Necessidade de esclarecer o parágrafo 10.3(c) relativo ao estabelecimento de 
um fundo de desenvolvimento, uma vez que as discussões sobre este fundo 
não se desenvolveram desde a última reunião do comité director da AUDA-
NEPAD realizada em Abril de 2019 na África do Sul; As discussões sobre esse 
assunto estão pendentes.  
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viii) Necessidade de suprimir o parágrafo 2 do projecto de decisão sobre o pedido 
de orçamento suplementar para 2020, dado que já foi concedido um 
orçamento suplementar de 4 milhões de dólares à AUDA-NEPAD para 2020, 
além de ter sido aprovado o orçamento da AUDA-NEPAD sem quaisquer 
alterações. Além disso, a última reunião do comité directivo na África do Sul 
pediu ao secretariado da AUDA-NEPAD para apresentar primeiro uma lista de 
projectos ao comité directivo antes de solicitar um orçamento suplementar; 
 

ix) Acrescentar na proposta de decisão um primeiro parágrafo estipulando que "o 
Conselho Executivo toma nota do relatório"; o parágrafo relativo à finalização 
das consultas sobre a implementação dos fundos dos parceiros (parágrafo 1) 
deve estar no final do projecto de decisão; 
 

x) Necessidade de manter e reforçar a Unidade de Coordenação AUDA-NEPAD 
no Gabinete do Presidente da CUA, uma vez que a Unidade desempenha um 
papel chave na coordenação das actividades entre o CRP, a AUDA-NEPAD e 
as CER; 
 

xi) Necessidade de mobilizar fundos para apoiar os projectos da AUDA-NEPAD; 
 

xii) A necessidade de a estrutura AUDA-NEPAD ser rapidamente funcional, eficaz 
e mais visível; 
 

xiii)  Necessidade de clarificar o papel da CUA e da AUDA-NEPAD com vista a 
criar uma divisão do trabalho entre a CUA e a AUDA-NEPAD, minimizando 
assim a duplicação de esforços e optimizando os recursos disponíveis; 
 

xiv) A delegação do Saharaoui indicou que tem uma quota muito baixa nas 
estruturas de governação da UA e que, consequentemente, o processo de 
recrutamento do Director-geral da AUDA-NEPAD deve ser feito de forma 
transparente e sobretudo para garantir uma certa equidade de acordo com o 
princípio de rotação face às regiões que nunca ocuparam este posto, 
nomeadamente a África do Norte, África Oriental e África Central; 
 

xv) A estrutura da AUDA-NEPAD conta actualmente com 29 postos vagos e é 
necessário conhecer o sistema de recrutamento que será posto em prática 
para os preencher; 
 

xvi) Necessidade de saber se a prorrogação do mandato do actual Director-geral 
da AUDA-NEPAD terá implicações jurídicas; 
 

xvii) Os recursos do Fundo de Desenvolvimento provêm de fundos dos parceiros e 
contribuições voluntárias dos Estados-Membros, não tendo, portanto, 
implicações financeiras; 

xviii) Durante a 18.ª reunião do Subcomité do CRP para a AUDA-NEPAD, realizada 
a 14 de Abril de 2019 em Miranda, África do Sul, a AUDA-NEPAD tinha 
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justificado o pedido de um orçamento suplementar para 2020; o CRP deveria, 
portanto, dar à AUDA-NEPAD a oportunidade de apresentar e justificar este 
pedido de orçamento suplementar ao Subcomité de Supervisão e 
Coordenação Geral de Assuntos Orçamentais, Financeiros e Administrativos; 
 

xix) Relativamente ao recrutamento, foi acordado na reunião de Midrand que o 
cargo de Director-Geral da AUDA-NEPAD será atribuído com base numa 
distribuição regional equitativa, mas que o recrutamento de pessoal será feito 
de acordo com o Regulamento Financeiro da UA, que estabelece que a quota 
se baseia nas contribuições dos Estados-Membros; 
 

xx) Necessidade de implementar a decisão (número ??? queira inserir) que 
estipula que os Estados-Membros menos representados na UA devem ter 
prioridade no recrutamento em todos os órgãos da UA; 
 

xxi) Necessidade de rever a tradução árabe do relatório; 
 

xxii) Necessidade de respeitar os procedimentos relativos ao pedido de um 
orçamento suplementar; 
 

xxiii) A delegação do Quénia propôs a seguinte redacção para a primeira frase do 
parágrafo 2 do projecto de decisão: "Reconhecer o mandato alargado da 
AUDA-NEPAD e, a este respeito, recorda à AUDA-NEPAD que pode submeter 
à estrutura relevante da UA propostas detalhadas e detalhadas de programas 
e projectos para consideração como orçamento suplementar para 2020". 
 

83. O Presidente do subcomité do AUDA-NEPAD prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) Algumas das recomendações contidas no relatório não se encontram 
reflectidas no projecto de decisão, uma vez que devem ser analisadas pelos 
Chefes de Estado e de Governo do Comité de Orientação (HSGOC) com 
antecedência; 
 

ii) A manutenção da unidade de coordenação da AUDA-NEPAD no Gabinete do 
Presidente da CUA não precisa de ser decidida pelo Conselho Executivo; a 
decisão pode ser tomada a nível do CRP; 
 

iii) O fundo de desenvolvimento da AUDA-NEPAD é responsável por reunir os 
recursos não utilizados para que eles não se percam; 
 

iv)  O relatório não recomenda a criação de um fundo de desenvolvimento, mas 
salienta que, na procura de formas de financiamento da UA, o fundo de 
desenvolvimento, ao reunir todos os recursos não utilizados, constitui uma 
solução inovadora; 
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v) O orçamento da AUDA-NEPAD foi de 17,6 milhões de dólares americanos em 
2019. Em 2020, e apesar do alargamento do seu mandato, foi concedido à 
AUDA-NEPAD um orçamento de apenas 10 milhões de dólares, em 
comparação com o seu pedido inicial de 26 milhões de dólares; o pedido de 
orçamento suplementar é justificado pelo défice de 16 milhões de dólares; 

 
vi) Os Estados-Membros receberão informações sobre os 29 postos vagos na 

AUDA-NEPAD e são, portanto, convidados a apresentar as suas 
candidaturas; 

 
vii) O critério de rotação regional deve ser aplicado na selecção do próximo 

Director-geral da AUDA-NEPAD; 
 

viii) A AUDA-NEPAD deve ter a oportunidade de apresentar e justificar o seu 
pedido de orçamento suplementar, de acordo com os procedimentos pré-
estabelecidos; 

 
ix) Com vista a compensar a má tradução dos documentos de trabalho para o 

Árabe, os Estados-Membros em causa são convidados a candidatar-se à 
Direcção de Conferências e Gestão de Publicações, onde 56 postos de 
tradução e interpretação estão actualmente vagos. 

 
84. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Toma nota do relatório; 
 

ii) Decide inserir o parágrafo seguinte no projecto de decisão: “Toma nota do 
relatório do subcomité responsável pela AUDA-NEPAD". 
 
iii) Decide não mencionar no projecto de decisão a extensão do mandato 
do Director-geral da AUDA-NEPAD,  

iv) Mantém a redacção do parágrafo 2 do projecto de decisão, tal como proposto 
pela delegação do Quénia; 
 

v) Decide renomear o fundo comum da AUDA-NEPAD que reúne recursos não 
utilizados de fundos parceiros ou contribuições voluntárias dos Estados-
Membros e continuar as discussões sobre esse assunto. 

vi) Decide manter a unidade de coordenação da AUDA-NEPAD no Gabinete do 
Presidente da CUA e não fazer referência no projecto de decisão; 
 

vii) Recomenda o projecto de decisão revisto ao Conselho Executivo para a sua 
apreciação. 

 
viii) Subcomité de Regras, Normas e Credenciais - Doc.EX.CL/1177(XXXVI)xi 

 
85. O Relatório do Subcomité foi apresentado pelo Embaixador Mohammed Arrouchi, 
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Representante Permanente do Reino de Marrocos junto da União Africana, e Presidente 
da Subcomité de Regras, Normas e Credenciais. 
 
86. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos. 
 

i) Louvaram a qualidade do relatório apresentado e solicitaram tempo adequado 
para a sua apreciação; 
 

ii) Solicitaram que o mandato do Subcomité fosse claramente destacado no 
relatório e recordaram que o seu mandato é o de alinhar e não o de alterar os 
instrumentos jurídicos; 

 
iii) A reserva registada pela República Popular Democrática da Argélia foi sobre 

a exclusão dos Mecanismos Regionais Africanos (MR) nos instrumentos 
jurídicos. Recordou que o protocolo do CPS tinha reconhecido o papel 
desempenhado pelos MR; além disso, a Conferência tinha solicitado que a 
Comissão alinhasse todos os instrumentos jurídicos relevantes em 
conformidade com a reforma institucional da União Africana. De acordo com 
a Decisão da Assembly/UA/Dec.635(XXVIII) sobre a Reforma Institucional da 
UA, os MR são reconhecidos e desempenham um papel vital na divisão do 
trabalho; uma preocupação semelhante foi expressa por outras delegações;  
 

iv) No ponto 26 (c), as CER devem ser incluídos juntamente com os MR na 
implementação das prioridades-chave da União dentro do contexto 
continental; 
 

v) Procurou-se um esclarecimento quanto ao uso das línguas oficiais. Se a 
possibilidade do uso das línguas oficiais for abordada através da 
implementação do Protocolo sobre as alterações ao Acto Constitutivo da 
União Africana após a sua entrada em vigor, então é necessário incluir a 
implementação do uso do espanhol como língua de trabalho; 
 

vi) Os Estados são regidos por um Estado de direito e algumas circunstâncias 
podem solicitar o acesso às propriedades da União, ao contrário do estipulado 
no parágrafo 33 (b). 

vii) Há necessidade de tirar proveito de alguns assuntos de extrema urgência que 
já possuem recomendações e exigem decisões, como a composição da 
representação a nível de Chefes de Estado, o quórum e o voto e a inserção 
de um Artigo nos Estatutos da Comissão para proteger o Património da União;  
 

viii) Deve ser definido um cronograma para o processo eleitoral de eleição dos 
membros da Comissão; 
 

ix) O alinhamento dos instrumentos jurídicos requer conhecimentos jurídicos e 
redacção; por conseguinte, deve-se tomar nota do relatório e este deve ser 
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recomendado para apreciação pela Sessão Extraordinária do CTE de Justiça 
e Assuntos Jurídicos, a ser realizado em Maio de 2020; 
 

x) Há necessidade de se desenvolver um documento jurídico que integre todos 
os instrumentos jurídico da UA; 
 

xi) Foi solicitado aos órgãos deliberativos  que agilizem a tarefa do CRP ,  que  
por sua vez, dará mandato ao Subcomité sobre a questão do quórum e da 
votação. 

 
87. O Presidente do Subcomité de Regras, Normas e Credenciais prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) O relatório é um trabalho de grupo conjunto entre os Estados membros e a 
Comissão e é um processo que requer mais tempo para a sua apreciação; 
 

ii) O Mandato do Subcomité consiste em alinhar os instrumentos jurídicos e isto 
foi feito de forma objectiva e transparente; no entanto, foi dada aos Estados 
membros a possibilidade de destacarem questões divergentes e questões que 
tinham sido omitidas; 
 

iii) O Subcomité, em consulta com o Gabinete do Conselheiro Jurídico, irá 
trabalhar em conjunto para resolver questões urgentes que exijam decisões; 

 
88. O Conselheiro Jurídico destacou que, se os instrumentos jurídicos forem 
apreciados em Julho de 2020, então há necessidade de uma decisão em que a 
Conferência aprova  um mandato ao Conselho Executivo para  que os aprove. 
 
89. Em conclusão, o CRP:  
 

i) Tomou nota do Relatório do Subcomité de Regras, Normas e Credenciais; 
 

ii) Solicitou que  n° 37 (a) do projecto de  decisão  passe a ter a seguinte 
redacção  Observando........;Decide proporcionar flexibilidade.......2021, sem 
exceder 75 dias; 
 

iii) Recomenda que o mandato para o realinhamento dos instrumentos jurídicos 
seja prorrogado até Julho de 2020 para apreciação pela 37ª Sessão Ordinária 
do Conselho Executivo, em Julho de 2020; 

 
iv) Solicitou que o Subcomité trabalhe com o Gabinete do Conselheiro Jurídico 

para elaborar uma decisão que abranja todas as questões urgentes para 
apresentação ao Conselho Executivo; 
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v) Solicitar à Conferência que delegue a sua autoridade ao Conselho Executivo 
para adopção provisória do Projecto de Regulamento Interno da Conferência 
e o Estatuto da Comissão até ao final da adopção da Conferência na sua 
Sessão Ordinária em Fevereiro de 2021. 

 
SECÇÃO IV:  RELATÓRIOS  DOS CO MITÉS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  (CTE) 
 

(i) 3ª Sessão do Comité Técnico Especializado de Saúde População  e 
Controlo das Drogas, Cairo, Egipto,  de 29 de Julho a 02 de Agosto  De 
2019- Doc.EX.CL/1178(XXXVI)   

 
90. O relatório e o respectivo projecto de decisão foram apresentados pelo Director do 
Departamento dos Assuntos Sociais. 
 
91. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) A necessidade de apresentar o Relatório juntamente com um Projecto de 
Decisão para a reunião; 
 

ii) O projecto de decisão deve ser estruturada em torno dos aspectos do relatório 
com implicações financeiras, jurídicas e estruturais; 
 

iii) Os CTE, como estruturas a nível ministerial, adoptam os seus próprios 
relatórios, com excepção dos pontos com implicações financeiras, jurídicas e 
estruturais; 
 

iv) Uma vez que o CDC África ocupa-se de todas as epidemias e de outras 
doenças, não há necessidade de criar novas estruturas para lidar com as 
doenças mencionadas no projecto de Declaração; 
 

v) Informação solicitada sobre as implicações financeiras da designação de 
líderes promotores para cada uma das iniciativas e doenças mencionadas no 
Relatório.  
 

vi) Algumas recomendações contidas no Relatório não estão reflectidas no 
projecto de decisão; 
 

vii) Por razões orçamentais e substantivas, as sessões dos CTE devem ser 
realizadas de dois em dois anos e não todos os anos; 
 

viii) Necessidade de anexar ao relatório documentos de síntese que expliquem as 
iniciativas propostas, bem como todas as declarações anunciadas; 
 

ix) Necessidade de codificar o procedimento de nomeação dos líderes 
promotores e de clarificar as modalidades da sua colaboração com os 
departamentos da Comissão, bem como com as Comunidades Económicas 
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Regionais (CER); 
 

x) A Comissão, com base nos debates com os Estados Membros durante a 
reunião do CRP, em Outubro de 2019, retirou da lista os compromissos-chave 
propostos para serem declarados pelos Estados Membros durante a Cimeira 
de Nairobi sobre ICPD25 - Acelerar a Promessa. 

 
92. A Directora do Departamento dos Assuntos Sociais indicou que nenhuma das 
recomendações contidas no relatório tem implicações financeiras, legais ou estruturais. 
 
93. Em conclusão, o CRP:  
 

i) Tomou nota do relatório;  
  

ii) Decidiu que a questão da designação de líderes promotores seria analisada 
numa fase posterior. 

 
iii) Recomenda o projecto de Declaração à Conferência para análise e aprovação 

 
(ii) 5ª Conferência dos Ministros Africanos responsáveis pelo Registo Civil, 

Lusaka, Zambia, 17-18 de Outubro de 2019  – Doc.EX.CL/1179(XXXVI) 
 
94. O relatório foi apresentado por um representante do Departamento dos Assuntos 
Económicos. 
 
95. No final da apresentação, a Comissária para as infra-estruturas e energia fez os 
seguintes comentários: 
 

i) A Comissão da UA está a trabalhar em estreita colaboração com a Comissão 
Económica das Nações Unidas para África (UNECA) nas questões sensíveis 
da segurança cibernética e protecção de dados pessoais para o 
desenvolvimento da estratégia global da transformação digital de África; 
 

ii) Um grande número de africanos não tem uma identidade digital; 
 

iii) Recomenda que o Departamento dos Assuntos Económicos trabalhe em 
estreita colaboração com o Departamento de Infra-estruturas e Energia na 
elaboração do projecto de decisão para integrar a segurança cibernética e a 
protecção de dados pessoais no projecto de decisão; 

 
96. Os membros do CRP formularam as seguintes observações e comentários: 
 

i) O Gabinete do Secretário-Geral da Comissão deve assegurar a 
disponibilidade de documentos de trabalho antes da sua inclusão na agenda; 
 

ii) Os relatórios do CTE não acompanhados de projectos de decisão não devem 
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ser analisados pelo CRP; 
 

iii) Eventuais implicações financeiras, jurídicas ou estruturais devem ser 
sistematicamente anexadas aos relatórios do CTE;  
 

iv) Na ausência dos representantes dos departamentos responsáveis pela 
apresentação dos relatórios dos CTE, os pontos propostos serão 
sistematicamente encaminhados para a próxima sessão do CRP; 
 

v) O relatório não tem implicações financeiras, jurídicas ou estruturais; o CRP 
poderia apenas tomar nota do mesmo. 

 
97. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do Relatório e da Declaração. 
 
(iii) 3ª Sessão Ordinária da Comité Técnico Especializado de Comunicação e 

TIC, Sharm El Sheikh, Egipto, 25-26 de Outubro de 2019 - Doc.EX.CL/1180 
 
(Dados actualizados sobre a Estratégia de Transformação Digital para África 
(2020-2030) 

 
98. O Relatório foi apresentado pelo Director do Departamento de Infraestruturas e 
Energia. 
 
99. Na sequência da apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes 
observações e solicitaram os seguintes: 
 

i) A Mesa do STC-CICT figurou no relatório do CTE de Comunicação e TIC, não 
sendo necessário que seja mencionado mais uma vez na Declaração de 
Sharm El Sheikh de 2019; 

 
ii) Durante a reunião a questão da inteligência artificial foi considerada, embora 

também tenha sido discutida durante o CTE de  Educação, Ciência e 
Tecnologia, pelo que a duplicação deve ser evitada, para se evitar a  repetição 
de tarefas relativas  à   referida  matéria; 
 

iii) Relativamente à criação de um Mercado Único Digital comum, a Internet e 
Infra-estrutura Digital não são os únicos componentes essenciais, a legislação 
de segurança cibernética também é essencial; 
 

iv) Há necessidade de sensibilizar as comunidades locais sobre a importância da 
identificação digital; 
 

v) Salienta a solicitação dos Ministros da Comunicação relativa à decisão sobre 
a transferência dos activos comuns da Rede Pan-Africana de Rede Eletrónica 
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para a gestão da Organização da Comunicação via Satélite ( RASCOM )   que 
deve ser objecto de um exame mais aprofundado  no sentido de prestar 
informação   sobre  o que levou à  Decisão proposta. O Relatório dos Peritos 
não foi anexado ao presente relatório; 
 

vi) Os Estados membros quiseram saber quais implicações financeiras 
envolvidas na transferência dos activos comuns da Rede Electrónica Pan-
Africana para a gestão da Organização Regional de Comunicação por Satélite 
(RASCOM). Foi solicitado esclarecimento relativamente ao financiamento do 
projecto da Rede Pan-Africana de Comunicações Eletrónicas, uma vez que os 
Estados membros foram convidados a pagar uma contribuição anual de 
US$90.000 para ir ao encontro dos 4,2 milhões de dólares indicados no 
relatório; 

 
vii) A decisão sobre  a transferência dos activos comuns da Rede Electrónica Pan-

Africana para a gestão da RASCOM, deve ser reformulada por forma a incluir 
que uma auditoria seja realizada em relação aos activos comuns da Rede 
Electrónica Pan-Africana, após a qual pode ser feito o pedido de transferência; 

 
viii) O parágrafo 3 da Decisão deve ser revisto; 
 

ix) Os projectos de Decisões devem captar todos os pontos levantados na 
Declaração de Sharm El Sheik; 
 

x) O n° 4(i)  da Decisão solicitando à UA a mobilização de recursos e   o n°4 (iii)  
sobre o desenvolvimento  de componentes sectoriais  devem ser redigidos 
pelos órgão deliberativos e  pelos    organismos sectoriais , respectivamente; 
 

xi) A produção e lançamento da primeira edição do Factbook África deve ser 
finalizada; 
 

xii) Foi manifestada uma séria preocupação pelo facto de não ter sido dado tempo 
suficiente aos Estados membros para darem o seu contributo relativamente à 
estratégia de Transformação Digital antes da sua aprovação. Uma delegação 
opôs-se à sua aprovação até que os Estados membros tenham procedido à 
devida apreciação; 
 

xiii) Como projectos no âmbito da Estratégia de Transformação Digital para África 
que estão dentro dos projectos emblemáticos da Agenda 2063, e que são 
financiados através da estratégia de mobilização de recursos domésticos que 
está a ser trabalhada pelo Departamento do Planeamento Estratégico de 
Políticas, Monitorização & Avaliação e Mobilização de Recursos (SPPMERM), 
ou pelo apoio dos Parceiros, não há necessidade de uma nova estratégia de 
mobilização de recursos  
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xiv) Dado o seu mandato de mobilização de recursos, a AUDA-NEPAD é solicitada 
a apoiar a implementação da DTS.  

 
100. O Director do Departamento de Infra-estruturas e Energia prestou esclarecimentos 
como se segue: 
 

i) As observações e os comentários feitos pelos Estados-membros serão 
tomados em consideração; 
 

ii) A inteligência artificial tem várias componentes, pelo que a Comissão 
assegurará que não haja duplicações; 
 

iii) O relatório dos peritos será partilhado com os Estados-membros; 
 

iv) Os Estados-membros foram informados de que apenas o centro da Rede 
Electrónica Pan-africana, com sede em Dacar, Senegal, seria transferido e 
que é necessário uma contribuição mensal de US$90.000 de cada Estado-
membro. O director acrescentou o seguinte: 

 
a) A Rede Electrónica Pan-africana é um projecto conjunto entre o Governo 

da Índia e a Comissão da União Africana, cujo objectivo principal é ajudar 
no reforço das capacidades através da oferta de educação de qualidade, 
bem como competências e consultas médicas usando a telemedicina aos 
Estados-membros da UA por algumas das instituições académicas e 
médicas indianas. Desde Março de 2017, a rede foi estabelecida em 48 
Estados-membros da União Africana; 
 

b) Em Julho de 2017, a Comissão da União Africana colocou o centro da 
rede sob os auspícios do Senegal e, desde então, o Senegal tem 
continuado a cobrir as despesas de electricidade e água, enquanto se 
aguarda por uma solução com vista a retomar as actividades deste 
projecto. Como resultado, a Comissão da União Africana elaborou 
relatórios sobre a importância da sustentabilidade desta rede e instou os 
Estados-membros a apoiarem a sua sustentabilidade; 

 
c) Na segunda reunião do Comité Técnico Especializado de Tecnologias de 

Informação e Comunicação que teve lugar em Adis Abeba, de 20 a 24 de 
Novembro de 2017, os Ministros solicitaram à Comissão que 
determinasse os recursos financeiros adequados para continuar o 
funcionamento da rede electrónica africana como um grande projecto da 
agenda 2063 da União Africana, e recomendaram a atribuição de 
recursos financeiros suficientes para continuar o funcionamento da rede 
electrónica africana; 

 
d) Devido à falta de fontes de financiamento por parte dos Estados-

membros para apoiar financeiramente esta rede à luz das reformas 
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financeiras e estruturais em curso na União Africana, os Ministros das 
Telecomunicações exigiram na sua última reunião, realizada em Sharm 
El-Sheikh, a transferência dos activos comuns da rede sob a gestão da 
Organização Regional de Comunicação por Satélite (RASCOM). 

 
v) A Comissão foi solicitada a acelerar a Estratégia de Transformação Digital, 

conforme o mandato a si atribuído pela Assembleia. A Comissão, em 
colaboração com os Estados-membros e principais parceiros, incluindo a 
UNECA, têm vindo a trabalhar para a finalização da estratégia. O processo foi 
inclusivo. O relatório foi enviado aos Estados-membros um mês antes da 
reunião de Sharm El Sheikh para debate durante a reunião. O documento 
finalizado foi partilhado com os Estados-membros para a sua análise e 
apresentação de contribuições após a reunião de Sharm El Sheikh, e todos os 
comentários recebidos foram acrescentados à estratégia. 

    
101. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do Relatório da 3.ª Sessão Ordinária do Comité Técnico 
Especializado de Comunicação e TIC;  
 

ii) Salientou a importância da Estratégia Digital para a África; 
 

iii) Observou que o processo de elaboração da Estratégia foi transparente e de 
carácter consultivo;  
 

iv) Instou a Comissão a incorporar as sugestões feitas pelo CRP na estratégia e 
circular o relatório dos Peritos junto dos Estados-membros; 
 

v) Recomendou que a Estratégia fosse apresentada oportunamente em 
componentes sectoriais, de forma a tirar proveito de forma eficaz de todo o 
seu potencial e benefícios;   
 

vi) Recomendou que a Estratégia fosse submetida à apreciação do Conselho 
Executivo, uma vez que a Estratégia é considerada um esforço africano num 
campo técnico específico e constitui, em última análise, um documento de 
orientação para facilitar a matéria, e não um documento vinculativo que impõe 
quaisquer aspectos legais aos Estados-membros, e a matéria é, em última 
análise, da competência dos Ministros relevantes responsáveis por questões 
de TIC que solicitaram ao Conselho Executivo a aprovação desta Estratégia 
de acordo com as deliberações que tiveram lugar em Sharm El-Sheikh, e pelo 
facto de a matéria se enquadrar no mandato do CTE; 

 
vii) Recomendou que antes da transferência da Rede Electrónica Pan-Africana, 

deve ser feita uma auditoria pela UA;  
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(iv) 4.ª Sessão do Comité Técnico Especializado de Igualdade do Género e 
Empoderamento da Mulher, Adis Abeba, Etiópia, 28 de Outubro - 1 de 
Novembro de 2019 - Doc.EX.CL/1181(XXXVI) 

 
102. O relatório foi apresentado por um representante da Direcção da Mulher, Género e 
Desenvolvimento (WGDD). 
 
103. Na sequência da apresentação, os membros do CRP fizeram observações e 
solicitaram esclarecimentos como se segue: 
 

i) Manifestaram preocupação face aos desafios organizacionais que resultaram 
na limitação do tempo para os Ministros deliberarem sobre os seus pontos da 
agenda. 
 

ii) Todos os projectos de Decisões/Declarações devem ser disponibilizados para 
apreciação; 
 

iii) Algumas recomendações apresentadas no relatório não foram mencionadas 
pelo apresentador, tais como a Estratégia da UA para a Igualdade de Género 
e Empoderamento da Mulher (Estratégia para GEWE da UA); 
 

iv) Solicitaram esclarecimentos quanto à resolução e canais apropriados contidos 
na alínea c) do número 33, onde foi solicitado à UNWOMEN que elaborasse 
a resolução a ser submetida através do canal apropriado à Comissão do 
Estatuto da Mulher (Presidente da CSW); 
 

v) Solicitaram a reformulação da alínea b) do número 41 (b) de modo que 
passasse a ter a seguinte redacção: “Solicita à Comissão que continue a fazer 
as alterações necessárias em toda a Estratégia, incluindo acrónimos, 
definições e anexos, particularmente em relação a questões de saúde sexual 
reprodutiva, a fim de assegurar que esteja em conformidade com a Posição 
Comum Africana (PCA)”;  
 

vi) Solicitaram que a mesma referência a “particularmente em relação a questões 
de saúde sexual reprodutiva” fosse acrescentada à alínea d) do número 41 
com vista a harmonizar a linguagem acordada; 
 

vii) Foi observado que os anexos à Estratégia GEWE da UA não foram aprovados 
aquando da aprovação da Estratégia, e nem discutidos durante a reunião do 
CTE, o que levou ao pedido de adiamento da sua consideração para uma 
análise mais aprofundada por parte dos Estados-membros antes da sua 
inclusão na Estratégia;  
 

viii) Solicitou-se esclarecimento sobre as razões subjacentes à transformação do 
Fundo; 
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ix) O parecer do Subcomité do CRP para Questões de Auditoria é necessário 
para este exercício de transformação;  

 
x) Além disso, há necessidade de apresentar as implicações financeiras, 

jurídicas e estruturais da transformação do Fundo; 
 

xi) Todos os anexos mencionados no final da página 11 do relatório devem ser 
distribuídos;  

 
xii) Dado que faltam os dois anexos sobre a Declaração Política de África e as 

Principais Mensagens relacionadas com a implementação da Declaração de 
Pequim e da Plataforma de Acção +25 e o Projecto de Decisão sobre o ciclo 
de relatórios da SDGEA, respectivamente, será difícil proceder à apreciação 
do relatório;  

 
xiii) Durante a reunião do CTE, surgiram controvérsias sobre a Estratégia para 

GEWE da UA e questões de definições, e os Estados-membros manifestaram 
a sua preocupação face à falta de alinhamento pela Comissão da Posição 
Africana Comum sobre o assunto; 

 
xiv) A referência aos direitos sexuais não foi acordada durante a reunião do CTE, 

uma vez que contradiz a Posição Comum Africana; 
 

xv) É necessário assegurar que os anexos da Estratégia de GEWE da UA não 
incluam expressões ou frases que não sejam compatíveis com os valores 
culturais fundamentais africanos. A posição a ser adoptada é a que foi 
acordada pelos Chefes de Estado e de Governo; 

 
xvi) Documentos de trabalho, tais como a Declaração Política de África e 

Principais Mensagens relacionadas com a implementação da Declaração de 
Pequim e a Plataforma de Acção +25 reflectem os pontos de vista políticos da 
União Africana e precisam ser aprovados pelos Estados-membros antes da 
sua submissão à sexagésima quarta sessão da Comissão do Estatuto da 
Mulher em Nova Iorque. 

 
104. O representante da WGDD prestou esclarecimentos como se segue: 
 

i) A divulgação da Estratégia foi suspensa, uma vez que os anexos não 
reflectiam todas as opiniões expressas, em particular no que diz respeito à 
saúde sexual e reprodutiva; 
 

ii) Um roteiro foi desenvolvido pela WGDD para abordar as questões levantadas 
durante a reunião do CTE; 
 

iii) As observações e os comentários feitos pelos Estados-membros serão 
incorporados no relatório. 
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105. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Solicitou à Comissão que incluísse todos os anexos no relatório do CTE; 
 

ii) Solicitou informações adicionais sobre o Fundo para a Mulher Africana, bem 
como sobre um mecanismo claro e sua transformação;  
 

iii) Decidiu adiar a apreciação do relatório para a 37.ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo, agendada para Junho/Julho 2020, devido à 
impossibilidade para responder a esclarecimentos solicitados pelos Estados-
membros; 

 
(v) Comité Técnico Especializado para a Migração, Refugiados e 

Deslocados Internos, Adis Abeba, Etiópia, 5-8 de Novembro de 2019 - 
Doc.EX.CL/1182(XXXVI) 

 
106. O relatório foi apresentado pelo Director dos Assuntos Políticos. Indicou que o 
Secretariado do CTE para a Migração, Refugiados e Deslocados Internos é gerido 
conjuntamente pelo Departamento de Assuntos Políticos e Departamento de Assuntos 
Sociais.  
 
107. Na sequência da apresentação, os membros do CRP fizeram observações e 
solicitaram esclarecimentos como se segue: 
 

i) Solicitaram esclarecimentos sobre se os projectos de estatutos dos três 
Centros de Migração no Mali, Marrocos e Sudão, respectivamente, foram 
submetidos à apreciação do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos; 
 

ii) Solicitaram esclarecimentos sobre o estado de elaboração dos documentos 
da Agência Humanitária Africana que serão apresentados à apreciação da 
Sessão Extraordinária do CTE em Março/Abril 2020; 
 

iii)  O Conselho Executivo deve validar o relatório final da Sessão Extraordinária 
do CTE para a Migração, Refugiados e Deslocados Internos antes da análise 
dos projectos de instrumentos jurídicos relacionados com a Agência 
Humanitária Africana; 
 

iv)  O Plano de Acção para a Migração deve ser inclusivo; 
 

v) A alínea e) do número 15 deve fazer referência à realização, pela primeira vez, 
do Fórum Pan-Africano para as Migrações a nível ministerial, durante a sua 
reunião no Egipto, em Setembro de 2019; 
 

vi) O CTE saudou a proposta da CUA de nomear um Chefe de Estado e de 
Governo para exercer a função de Líder da Livre Circulação de Pessoas, 
Direitos de Residência e de Estabelecimento. Alguns Estados-membros 
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recordaram a necessidade de se chegar a acordo sobre um processo 
adequado que regulamente a nomeação de Líderes e que o assunto pode ser 
tratado pelo actual Líder em matéria de integração; 

 
vii) Solicitaram a alteração da designação do Comité na alínea e) do número 18 

para Comité Ministerial sobre os Desafios da Ratificação/Adesão e 
Implementação dos Tratados da OUA/UA; 
 

viii) Foram solicitadas mais informações sobre o conteúdo das reservas referidas 
no número 24 do relatório, bem como orientações sobre como apresentar 
reservas; 
 

ix) Foi comunicado que não foram apresentadas reservas durante o CTE, pelo 
que o relatório deve ser factual e exacto. Contudo, alguns Estados-membros 
manifestaram preocupação quanto ao estatuto dos países que não fazem 
parte de nenhuma Comunidade Económica Regional (CER); 

 
x) Foi indicado que várias delegações suscitaram grande preocupação face à 

composição dos Conselhos de Administração dos três centros de migração 
(Artigo 7.º), mas, devido à falta de jurisdição por parte deste CTE, salientaram 
que o CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos é o único com poderes para decidir 
sobre esta questão; 

 
xi) Foram solicitados esclarecimentos sobre se os projectos de instrumentos para 

a operacionalização dos três Centros de Migração estão prontos para serem 
submetidos à Sessão Extraordinária Ordinária do CTE de Justiça e Assuntos 
Jurídicos em Março de 2020;  
 

xii) Manifestou-se preocupação com relação à participação dos parceiros nas 
sessões à porta fechada do CTE. Esta prática deve ser interrompida para 
evitar precedentes; 
 

xiii) O relatório deve destacar qualquer implicação jurídica, financeira e estrutural 
que deva ser submetido à apreciação do CRP; 

 
xiv) A delegação Saharaoui gostaria de rejeitar o número de 90.000 refugiados 

apresentado, na medida em que contradiz o relatório do ACNUR de 2018 
(173.000) muito bem documentado. A ocupação marroquina está na origem 
desta prolongada situação e necessita de encontrar a sua solução através da 
aplicação de resoluções pertinentes da ONU e da UA. A ocupação marroquina 
é a causa principal desta situação prolongada e há necessidade de encontrar 
a sua solução através da aplicação de resoluções pertinentes da ONU e da 
UA. Enquanto esta situação prevalecer, os refugiados Saharaoui merecem 
assistência e apoio internacional adequados. 
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108. O Director do Departamento dos Assuntos Sociais prestou esclarecimentos como 
se segue: 
  

i) Os projectos de estatutos dos três Centros de Migração já foram analisados 
pelo CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos e espera-se que o Conselho 
Executivo os aprove; 
 

ii) Os parceiros não participaram na sessão à porta fechada do CTE;  
 

iii) Foi confirmado que nenhuma reserva foi apresentada durante a reunião do 
CTE. 

 
109. O Director do Departamento dos Assuntos Políticos prestou esclarecimentos como 
se segue:  
 

i) Serão feitas recomendações aos Estados-membros sobre as implicações 
jurídicas, financeiras e estruturais relativas à Agência Humanitária Africana; 
 

ii) O estudo de viabilidade sobre a Agência Humanitária Africana foi realizado e 
será distribuído aos Estados-membros em preparação para a sua apreciação 
durante a Sessão Extraordinária do CTE para a Migração, Refugiados e 
Deslocados Internos em Março/Abril de 2020. O relatório será posteriormente 
submetido à Sessão Extraordinária do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos;  

 
110. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do Relatório do CTE para a Migração, Refugiados e Deslocados 
Internos; 

 
ii) Solicitou que o projecto de decisão fosse apresentado ao CRP antes da sua 

submissão ao Conselho Executivo;  
 

(vi) Comité Técnico Especializado de Justiça, e Assuntos Jurídicos, Adis 
Abeba, Etiópia, 14-22 de Novembro de 2019 – Doc.EX.CL/1183(XXXVI) 

 
111. O relatório foi apresentado por uma representante do Gabinete do Conselheiro 
Jurídico. 
 
112. No final da apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes 
observações: 
 

i) O projecto de decisão deve ser anexada ao relatório; 
 

ii) Adiar a análise do relatório a fim de examiná-lo em profundidade; 
 

iii) Acrescentar a Guiné na lista de participantes; 
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iv) O relatório reflecte com precisão as deliberações do CTE; 

 
v) A necessidade de incluir os estatutos da Agência Humanitária Africana na lista 

dos instrumentos jurídicos mencionados no projecto de decisão; 
 

vi) O Fundo proposto para o Combate ao Terrorismo deve ser analisado em 
primeiro lugar pelo CTE de Defesa, Segurança e Protecção; 
 

vii) O parágrafo 54 do relatório deve ser complementado para mencionar que se 
refere aos estatutos dos três centros em Cartum, Rabat e Bamako; 
 

viii) Recordar a necessidade de respeitar a moratória sobre a criação de novos 
órgãos; 
 

ix) A necessidade de submeter os relatórios do CTE assim que o trabalho estiver 
concluído, para que possam ser analisados pelas capitais em tempo útil; 
 

x) Indicar a lista exaustiva de instrumentos jurídicos no parágrafo 55 do relatório; 
 

xi) O Gabinete do Conselheiro Jurídico deve ser envolvido na elaboração de 
documentos jurídicos para que os peritos do CTE se concentrem 
prioritariamente em questões substantivas; 
 

xii) Sessões Extraordinárias do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicas devem ser 
agendadas com suficiente antecedência em relação à reunião de coordenação 
da UA com as CER/MR; 
 

xiii) O Gabinete do Consultor Jurídico deverá, no futuro, trabalhar em estreita 
colaboração com a Direcção de Finanças para avaliar o custo das Sessões 
Extraordinárias do CTE; 
 

xiv) A posição do CTE sobre a duração do mandato dos Conselhos de 
Administração dos três Centros de Migração deve ser reflectida no relatório; 
 

xv) Reformular a nota de rodapé relativa ao mandato dos Conselhos de 
Administração dos Centros de Migração para reflectir a reserva do Reino de 
Marrocos como se segue “Marrocos insistiu na sua objecção à duração do 
mandato dos membros do Conselho, que deveria ser de cinco anos, tal como 
decidido pelo CTE  de Migração, Refugiados e Deslocados Internos. A 
duração não deveria ter sido considerada, uma vez que não se enquadra no 
mandato de depuração legal do CTE  de Justiça e Assuntos Jurídicos. Além 
disso, a duração do mandato não foi incluída na linguagem de compromisso 
deliberada  na sua reunião ministerial.” 
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xvi) Uma delegação destacou que a composição dos conselhos de administração 
dos três centros é demasiado grande e pode impedir a sua capacidade de 
funcionar de forma eficaz e sem sobressaltos; 

 
xvii) A necessidade de considerar como uma questão estratégica a baixa taxa de 

ratificação dos instrumentos jurídicos da União Africana; 
 

xviii) Os projectos de instrumentos jurídicos devem ser sistematicamente 
precedidos por uma exposição de motivos para facilitar a compreensão; 

 
xix) A delegação de poderes da Assembleia para o Conselho Executivo para a 

aprovação de instrumentos jurídicos deve ser permanente devido à passagem 
para uma única sessão ordinária da Assembleia por ano; 

 
xx) Uma delegação permanente de poderes da Conferência ao Conselho 

Executivo para a aprovação de instrumentos jurídicos poderia comportar 
sérios riscos, especialmente aqueles com uma dimensão estratégica que 
requerem uma apreciação por parte da Assembleia 

 
xxi) O parecer jurídico fornecido pelo Gabinete do Conselheiro Jurídico do CTE de 

Justiça e Assuntos Jurídicos será anexado ao relatório. 
 

xxii) Os Estados recordaram a violação observada no n.º 2 do artigo 10.º do 
Regimento Interno do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos na sua 5.ª Sessão 
Ordinária e, por conseguinte, solicitaram ao CTE de Justiça e Assuntos 
Jurídicos e à Comissão da UA para respeitarem este artigo, bem como todas 
as disposições do Regulamento Interno. 

 
113. A representante do Gabinete do Conselheiro Jurídico deu as seguintes respostas: 
 

i) A Guiné será mencionada na lista dos participantes do CTE; 
 

ii) A Sessão Extraordinária do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos analisará os 
textos submetidos ao CTE; 
 

iii) Tomar nota da proposta relativa à delegação permanente de poderes para a 
adopção de instrumentos jurídicos ; para o efeito, um projecto de decisão será 
proposto; 
 

iv) A estimativa de custo da Sessão Extraordinária do CTE será apresentada 
durante a sessão sobre a adopção do orçamento suplementar; 
 

v) A nota de rodapé relativa à duração do mandato dos conselhos de 
administração dos Centros de Migração será alterada em conformidade com 
o pedido do Reino de Marrocos. 
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114. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do relatório; 
 

ii) Decidiu que as reservas devem ser introduzidas por meio de uma nota dirigida 
à Comissão; 
 

iii) Decidiu que o projecto de estatutos da Agência Humanitária Africana, o 
Regulamento do Pessoal e o Regulamento Financeiro da UA devem ser 
integrados na lista dos instrumentos jurídicos a serem analisados na Sessão 
Extraordinária do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos; 
 

iv) Solicita à Comissão que reveja o projecto de decisão à luz das observações 
dos Estados Membros aprovadas pelo CRP; 
 

v) Recomenda o projecto de decisão revisto ao Conselho Executivo para a sua 
apreciação. 

 
(vii) Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado de 

Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego (SDLE-STC), Abidjan, Côte 
d'Ivoire, 2 e 6 de Dezembro de 2019 - Doc.EX.CL/1184(XXXVI) 

 
115. O Relatório foi apresentado pela Directora dos Assuntos Sociais. 
 
116. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos nos seguintes termos: 
 

i) Saudaram a Comissão pela apresentação clara do relatório; 
 

ii) Solicitaram à Comissão que anexe os três Documentos da Agenda no relatório 
da Sessão do CTE; 
 

iii) Solicitaram o uso no parágrafo 5 da frase: “populações em situação de 
vulnerabilidade” em vez de “populações vulneráveis”; 
 

iv) Sugeriram que o relatório da Sessão do CTE fosse submetido ao CTE de 
Justiça e Questões Jurídicas para revisão técnica e aconselhamento; 
 

v) Recomendaram uma Posição Comum Africana sobre o cargo de Director-
geral da OIT; 
 

vi) Solicitaram esclarecimentos sobre o quórum no parágrafo 7 em relação à 
composição tripartida no Regulamento Interno do CTE;  
 

vii) Solicitaram igualmente ao Gabinete do Conselheiro Jurídico que apresente o 
Projecto de Protocolo sobre a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
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Povos relativo aos Direitos dos Cidadãos à Protecção Social e à Segurança 
Social referente à inclusão ou exclusão de não-cidadãos; 
 

viii) Solicitaram à Comissão que coloque todos os documentos relevantes na sua 
página Web para facilitar o acesso; 
 

ix) Solicitaram ao Gabinete do Conselheiro Jurídico que apresente o seu parecer 
jurídico durante a Sessão do CTE. 

 
117. A Directora dos Assuntos Sociais deu esclarecimentos da seguinte forma: 
 

i) Os Estados-membros analisaram todo o relatório durante a 3ª Sessão 
Extraordinária do CTE de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego em 
Abidjan, Côte d'Ivoire, no dia 6 de Dezembro de 2019; 
 

ii) Todos os anexos foram partilhados electronicamente com todas as Missões 
Permanentes dos Estados-membros devido ao volume dos documentos. 
Nestes termos, os anexos não foram incluídos no relatório durante a Sessão 
do CRP; 

 
iii) A Comissão informou que, sobre a questão relativa ao cargo de Director-geral 

OIT, a notificação foi apenas para a partilha de informações com os Estados-
membros; 

 
118. Um Representante do Gabinete do Conselheiro Jurídico deu esclarecimentos nos 
seguintes termos: 
 

i) Afirmou que o projecto de Protocolo à Carta sobre os Direitos Humanos e dos 
Povos relativa aos Direitos dos Cidadãos à Protecção Social e à Segurança 
Social é restrito aos cidadãos; 
 

ii) Advertiu contra a alteração do Regulamento Interno referente ao quórum para 
incluir a composição tripartida e deixou claro que apenas os delegados 
nomeados pelos Estados-membros constituíam o quórum durante a Sessão 
do CTE;  

 
iii) No entanto, aconselhou que, caso os Estados-membros pretendam alterar o 

Regulamento Interno, devem seguir as políticas delineadas sobre a forma de 
alterar os procedimentos, utilizando várias estruturas. 

 
119. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do Relatório da Sessão Extraordinária do Comité Técnico 
Especializado de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego; 
 

ii) Solicitou à Comissão que canalize o projecto de Protocolo de Carta sobre os 
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Direitos Humanos e dos Povos relativo aos Direitos dos Cidadãos à Protecção 
Social e Segurança Social ao CTE de Justiça e Questões Jurídicos para 
contribuição técnica; 
 

iii) Recomendou a adopção da Agenda Social da UA 2063 e do Plano de Acção 
Decenal sobre a Erradicação do Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, 
Escravatura Moderna e Tráfico de Reses Humanos em África (2020-2030) 
sem implicações financeiras ou estruturais;  
 

iv) Solicitou à Comissão que distribua os três documentos analisados durante a 
sessão do CTE para permitir que os Estados-membros façam a revisão das 
suas alterações; 
 

v) Solicitou à Comissão que apresente relatórios regulares sobre a questão 
relativa à eleição do Director-geral da OIT; 

 
vi) Recomendou que o Conselho Executivo tome nota do relatório. 

 
(viii) 3ª Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado de Educação, 

Ciência e Tecnologia, Adis Abeba, Etiópia, 10 - 13 de Dezembro de 2019 
- Doc.EX.CL/1185 (XXXVI) 

 
120. O Relatório foi apresentado por um Representante do Departamento de Recursos 
Humanos, Ciência e Tecnologia.  
 
121. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos nos seguintes termos: 
 

i) Saudaram o Relatório da 3ª Sessão do CTE de Educação, Ciência e 
Tecnologia; 
 

ii) Solicitaram esclarecimento se o Relatório foi validado pela Mesa do CTE. 
Caso contrário, o Relatório deve ser enviado ao CTE antes de ser distribuído 
aos Estados-membros;  
 

iii) A questão da criação de um único Fundo de Educação, Tecnologia e Inovação 
pelo BAD não deve ser incluída no projecto de Decisão, uma vez que foi 
levantada no ponto relativo aos Diversos para informação durante a sessão 
do CTE, pois o representante do Gabinete do Conselheiro Jurídico declarou 
que não se deve tomar nenhuma decisão no ponto relativo aos Diversos; 
 

iv) Portanto, a Alínea c) do Parágrafo 34 do relatório e o Parágrafo 3 do projecto 
de Decisão solicitam a combinação do Fundo de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação e o Fundo Africano para a Educação num único Fundo 
e a solicitação do BAD para a operacionalização do Fundo não é precisa. A 
linguagem adoptada pelos Ministros durante a sessão do CTE é a seguinte: 
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“Solicitar à Comissão que acelere a criação de um Fundo consolidado para 
apoiar a educação, ciência e tecnologia, conforme articulado na Estratégia de 
Ensino e Formação Técnico-Profissional para África (STISA 2024)”;   
 

v) O Fundo de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação já foi criado nos termos 
da Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.174 (X) em 2009; 
 

vi) Solicitaram à Comissão que apresente quaisquer implicações financeiras 
envolvidas na criação do referido Fundo; 
 

vii) Sugeriram que a Comissão explorasse a parceria com o Sector Privado para 
mobilizar recursos para o Fundo;   
 

viii) Por conseguinte, o projecto de Decisão não pode subscrever a recomendação 
relativa ao fundo de educação até um novo debate pelos peritos, pelo CTE e 
pelos Órgãos Deliberativos da UA; 

ix) Solicitaram esclarecimento sobre o ponto de situação e o formato do evento 
proposto de Inovação da Educação na Exposição de África, se será um evento 
anual ou um evento paralelo à Cimeira e solicitaram informação sobre as 
implicações financeiras envolvidas; 
 

x) A proposta de realizar as Sessões Ordinárias do CTE-ECT numa base anual 
é contraditória com a Decisão Assembly/AU/Dec.365(XVII) que estipula que 
“cada CTE deve reunir-se a nível de ministros e peritos uma vez a cada dois 
(2) anos, com a excepção do CTE de Finanças, Questões Monetárias, 
Planeamento Económico e Integração, do CTE de Género e Empoderamento 
da Mulher e o CTE de Defesa e Segurança que devem reunir-se uma vez por 
ano numa Sessão Ordinária” e a proposta não deve ser aprovada; 
 

xi) Saudaram o plano de acção proposto da Década Africana para a Formação 
Técnico-Profissional, Empresarial e Emprego de Jovens e solicitaram à 
Comissão que apoie os Estados-membros na implementação do referido 
plano de acção; 
 

xii) A proposta do Prémio Continental da UA para Professores destinada a 
celebrar o trabalho de professores distinguidos no continente deve ser 
inclusiva e abranger todo o sistema de ensino no continente; 
 

xiii) Solicitaram à Comissão que distribua aos Estados-membros o Protocolo 
Continental relativo à Mobilidade de Professores; 

 
122. O Representante do Departamento de RHCT deu esclarecimentos da seguinte 
forma: 
 

i) A Decisão sobre a criação de um Fundo Único para a Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação foi resultado das preocupações levantadas pelos 
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Estados-membros a nível de peritos, sobre o financiamento externo desse 
projecto. Por conseguinte, solicitaram à Comissão que trabalhe com o BAD a 
fim de criar o referido Fundo; acrescentando que este Fundo foi analisado no 
ponto de Diversos durante a sessão do CTE; 
 

ii) O relatório foi alterado durante a Sessão do CTE; 
 

iii) A Exposição sobre a Educação Inovadora em África está a ser implementada 
pelos Estados-membros e o papel da Comissão é coordenar todas as 
inovações de educação no continente; 
 

iv) A realização de uma Sessão Extraordinária do CTE-ECT em 2020 foi proposta 
pelo Presidente cessante do CTE (Senegal), para fazer um balanço da 
avaliação do processo de desenvolvimento da ciência e da tecnologia no 
continente; 

v) A proposta de reuniões anuais foi apresentada pelos Ministros nos seus 
esforços de melhorar o papel da ciência e da tecnologia, dada a sua 
importância para o continente; 
 

vi) Os documentos do Protocolo e da Convenção serão disponibilizados aos 
Estados-membros; 

 
123. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota e saudou o Relatório da 3ª Sessão do CTE de Educação Ciência 
e Tecnologia; 
 

ii) Solicitou que o Parágrafo 1 do projecto de Decisão tenha a seguinte redacção: 
TOMA NOTA da Terceira Sessão Ordinária do CTE de Educação, Ciência e 
Tecnologia e as recomendações nele contidas; 
 

iii) Solicitou igualmente que o Parágrafo 3 do projecto de Decisão limite-se a 
recordar a Decisão Assembly/AU/Dec.174 (X) sobre a criação de um Fundo 
Africano de Educação, Ciência e Tecnologia; 
 

iv) Recomendou a manutenção da mesma periodicidade das Sessões do CTE-
ECT a cada dois anos, em conformidade com a Decisão 
Assembly/AU/Dec.365 (XVII); 
 

v) Recomendaram o projecto de Decisão alterado ao Conselho Executivo para 
apreciação.  

 
(ix) Comité Técnico Especializado de Defesa, Segurança e Protecção, Cairo, 

Egipto, 15 - 19 de Dezembro de 2019 - Doc.EX.CL/1186(XXXVI) 
 
124. A declaração foi apresentada pelo Director do Departamento de Paz e Segurança. 
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125. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Felicitam as autoridades egípcias pela excelente organização do CTE; 
 

ii) A delegação marroquina sublinhou o seguinte: 
 

 No final dos debates, o projecto de declaração foi lido pelo secretariado 
do Conselho de Paz e Segurança e, apesar da sua insistência, a 
delegação marroquina não foi autorizada a usar da palavra para 
comentar e expressar as suas reservas antes da adopção da referida 
declaração; 
 

 O presidente da reunião, após a adopção da declaração, esclareceu que 
as delegações que desejassem manifestar reservas eram convidadas a 
fazê-lo por escrito ao secretariado do Conselho de Paz e Segurança; 
 

 Exprime a sua forte reserva sobre o parágrafo 3(o) da declaração, que 
foi reformulado pelo secretariado;  
 

 A delegação de Marrocos tinha pedido para acrescentar à primeira linha 
do parágrafo 3(a) da declaração a disposição do artigo 17.º do Protocolo 
do Conselho de Paz e Segurança da UA que estipula que o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas é a responsabilidade primária pela 
manutenção da paz e da segurança internacionais. Esta proposta, que 
tinha sido submetida por escrito ao presidente da reunião e lida duas 
vezes pela delegação marroquina, não foi devidamente reflectida na 
declaração. Em vez do parágrafo 3(a), tinha sido incluído no parágrafo 
3(n), onde o termo "responsabilidade primária", embora especificado no 
Protocolo, tinha sido substituído por “responsabilidade global”. 
 

 Deplora, portanto, a parcialidade do Secretariado do Conselho de Paz e 
Segurança durante a sessão do CTE; 

 

 Marrocos expressou fortes reservas em relação a alínea n) do parágrafo 
3 e alínea o) do número 3 da Declaração da Décima Segunda Sessão 
Ordinária do CTE.  Conforme realçado durante a análise do Projecto de 
Relatório do CRP, essas reservas devem ser reflectidas em dois rodapés 
na Declaração ; 

 

 Marrocos expressou a sua reserva na alíne o) do parágrafo 3 visto que a 
formulação utilizada não está em conformidade com o Protocolo relativo 
ao estabelecimento do Conselho de Paz e Segurança  e aos 
comunicados adoptados pelo CPS nos diferentes níveis, que fazem 
referência ao Conselho de Segurança das Nações Unidas “ principal 
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responsabilidade pela manutenção de paz e segurança na arena 
internacional”; 

 

 Marrocos expressou a sua reserva em relação a alínea o) do parágrafo 
3, visto que não foi dada oportunidade à delegação de Marrocos de 
discutir o parágrafo reformulado. Foi feita uma referência a um artigo e 
parágrafo específicos do Acto Constitutivo, enquanto o CTE adoptada 
outros documentos e não foi feita qualquer referência ao Acto. 

 
iii) A Declaração não faz referência à Capacidade Africana de Resposta Imediata 

à Crise (CARIC) sob a Força Africana em Estado de Alerta (FAEA), embora a 
questão tenha sido discutida pelo CTE; 
 

iv) A declaração foi adoptada pelo CTE e, por conseguinte, não pode ser alterada 
pelo CRP; 
 

v) Nota com apreço a adopção do roteiro de Cairo sobre o reforço das operações 
de manutenção da paz e exorta os Estados-Membros a enriquecê-lo antes da 
sua implementação, enviando as suas contribuições à Comissão dentro do 
prazo previsto na declaração; 
 

vi) A adopção provisória da doutrina da UA sobre Operações de Apoio à Paz 
(OSP) constitui um avanço significativo; os Estados-Membros devem, 
portanto, enriquecer o documento enviando os seus comentários à Comissão 
antes de 1 de Março de 2020, tal como estipulado na declaração; 
 

vii) Nota com apreço a adopção do Projecto de Regulamento sobre o 
Processamento de Dados do Sistema de Comunicações da Polícia Africana 
(AFSECOM); 
 

viii) A reserva apresentada pela delegação da Eritreia durante a sessão do CTS 
sobre o parágrafo 3(h) do Estudo Cartográfico sobre Armas Ligeiras e de 
Pequeno Calibre não se reflectiu na declaração, conforme acordado com o 
Secretariado; 
 

ix)  O documento relativo ao projecto de roteiro do Cairo sobre o reforço das 
operações de manutenção da paz não foi enviado aos Estados-Membros 
pelas suas contribuições; 

 
x) A delegação do Burkina Faso questionou sobre a seguinte formulação:  os 

Estados membros “adoptaram provisoriamente” como indicado na alínea c) do 
parágrafo 3 da Declaração;  

 
xi) A participação de militares nas reuniões do CTE em detrimento da 

participação de elementos da polícia ou de inteligência limita 
consideravelmente a capacidade do CTE de alcançar seus objectivos;  
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xii) A declaração reflecte com precisão as deliberações do CTE; 

 
xiii) Quando um Estado-Membro formula uma reserva, esta deve ser feita 

imediatamente e não numa data posterior; 
 

xiv) Necessidade de a UA tomar medidas colectivas contra o terrorismo, 
particularmente nas regiões do Norte de África e da Bacia do Lago Chade, que 
são as mais afectadas por este flagelo; 
 

xv) Necessidade de se concentrar na luta contra o fluxo ilícito de armas ligeiras e 
de pequeno calibre no quadro da implementação do tema de 2020 "Silenciar 
as Armas";    
 

xvi) Necessidade para pôr rapidamente termo ao mercenarismo. 
 
126. O Comissário para a Paz e Segurança prestou os seguintes esclarecimentos: 
Felicita as autoridades egípcias pelo sucesso da reunião do CTE de Defesa, Segurança e 
Protecção: 
 

i) Saúda a presidência egípcia do CTS pelo seu profissionalismo e liderança;  
 

ii) Saúda a presidência egípcia do CTE pelo seu profissionalismo e liderança; 
 

iii) O projecto de declaração foi lido pelo relator da Mesa do CTS (Rwanda) e não 
pelo Secretariado; 
 

iv) No final da leitura do projecto de declaração, e antes da sua adopção, apenas 
a delegação do Quénia pediu a palavra; 
 

v) O projecto de declaração foi adoptado com total transparência; 
vi) A alínea o) do artigo 3.º da Declaração não está sujeito a reservas, uma vez 

que se refere ao Acto Constitutivo da UA; 
 

vii) A interpretação correcta do artigo 17.º do Protocolo do CPS não consiste em 
colocar a UA sob a égide das Nações Unidas. O envolvimento das Nações 
Unidas não foi, na maioria dos casos, capaz de trazer a paz ao continente 
africano. Além disso, as tropas da ONU baseadas no Sahel não têm mandato 
para combater os grupos terroristas que lá operam. É esta situação que 
justifica as muitas declarações dos Chefes de Estado e de Governo africanos 
a favor de soluções africanas para os problemas africanos; 
 

viii) Não é responsável por parte da UA querer depender do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; 
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ix) A proposta do Reino de Marrocos foi, portanto, reajustada para respeitar a 
disposição do n.º 2 do artigo 17.º que estipula que “a UA só recorrerá às 
Nações Unidas se necessário”; 
 

x) O caso da AMISOM é uma perfeita ilustração da eficácia das soluções 
africanas para os problemas africanos; 
 

xi) O objectivo da Comissão e, em particular, do Departamento de Paz e 
Segurança é servir todos os Estados-Membros, sem excepção; 
 

xii) A integração do CARIC na FAEA foi decidida na Reunião de Ministros da 
Defesa da CARIC em Setembro de 2019 em Pretória, África do Sul, e só resta 
a sua adopção, prevista à margem da 33.ª Sessão Ordinária da Conferência 
de Chefes de Estado e de Governo da UA, pelos Estados-Membros do CARIC; 
 

xiii) A participação de elementos da polícia e de inteligência nas reuniões do CTE 
é deixada ao critério dos Estados-Membros na composição das suas 
delegações; 
 

xiv) A reserva da delegação da Eritreia será reflectida na declaração. 
 
127. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Toma nota da declaração; 
 

ii) Recorda que, de acordo com o procedimento, o CRP não pode alterar as 
decisões tomadas pelos CTE; 
 

iii) Recorda que o direito de formular uma reserva é um direito soberano de cada 
Estado-Membro e um princípio consagrado no direito internacional; 
 

iv) Decide reflectir a reserva do Reino de Marrocos no relatório do CRP; 
 

v) Instrui a Comissão a transmitir o projecto de Roteiro de Cairo sobre o reforço 
das OMP… com vista a enviar as suas observações à Comissão, dentro de 
dois meses a contar da data de transmissão do Roteiro pela Comissão. 

 
 

(x) 3ª Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado de 
Desenvolvimento Rural, Água e Meio Ambiente, Adis Abeba, Etiópia, 10 
- 13 de Outubro de 2019 - ODoc.EX.CL/1187(XXXVI) 

 
2º Relatório de Revisão Bienal da CUA sobre a Implementação da Declaração 
de Malabo relativa ao Crescimento Acelerado da Agricultura e Transformação 
em prol de uma Prosperidade Partilhada e Melhoria dos Meios de 
Subsistência 
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128. O Relatório foi apresentado pelo Director do Departamento de Economia Rural e 
Agricultura.  
 
129. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos nos seguintes termos: 
 

i) Nem todos os elementos estão reflectidos no projecto de decisão; 
 

ii) Referindo-se ao relatório dos peritos, afirmaram que a recomendação dada 
não é o que foi acordado;  
 

iii) A questão orçamental foi mencionada desde 2015, sem qualquer 
implementação conclusiva, nem uma execução específica; 
 

iv) Há necessidade de uma melhor coordenação futura do orçamento para 
garantir eficácia em termos de custos;  
 

v) Há necessidade de analisar minuciosamente as questões financeiras, 
jurídicas e estruturais dos fundos propostos; 
 

vi) Existe uma moratória sobre a criação de fundos;  
 

vii) A emissão de fundos deveria ter sido esclarecida compulsivamente antes da 
apresentação ao CRP; 
 

viii) No Parágrafo 106 não se deve fazer referência à aprovação, mas à 
recomendação da proposta de convocar uma Cimeira da UA sobre Água e 
Saneamento à margem do 9º Fórum Mundial sobre Água no Senegal;  
 

ix) O relatório não reflecte a recomendação do CTE sobre os Termos de 
Referência dos Comités Sectoriais de Meio Ambiente e Recursos Naturais; 
Alterações Climáticas, Meteorologia e Redução do Risco de Calamidades: 
Água e Saneamento; e Fauna e Flora, pois os ministros salientaram a 
necessidade de transmitir este assunto à Mesa do CTE para recomendações 
adequadas; 
 

x) Há inconsistência da narrativa com a decisão do Comité; 
  

xi) Há diferença de datas na capa “21-25 de Outubro de 2019” e na página 
seguinte “24-25 de Outubro de 2019”; 
 

xii) O verdadeiro problema é a falta de acompanhamento das actividades do CTE;  
 

xiii) Há necessidade de esclarecer se o relatório foi apresentado aos Ministros 
para apreciação e adopção.   
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130. O Director de Economia Rural e Agricultura deu esclarecimentos da seguinte forma: 
 

i) A revisão dos projectos de decisão será efectuada; 
 

ii) O relatório da sessão do CTE foi apresentado directamente, mas a Comissão 
pode igualmente partilhá-lo por vias diplomáticas; 
  

iii) A implementação das decisões anteriores foi efectuada e existe um relatório; 
 

iv) É aprovada a inclusão de mais pessoal na nova estrutura; 
  

v) O relatório foi aprovado pelos Ministros.  
 
131. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do relatório; 
 

ii) Solicitou à Comissão que faça revisão do projecto de decisão de acordo com 
as observações dos Estados-membros aprovadas pelo CRP;  
 

iii) Solicitou à Comissão que disponibilize o relatório da sessão do CTE também 
por vias diplomáticas;  
 

iv) Recomendou que o projecto de decisão seja alterado para a apreciação do 
Conselho Executivo. 
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(xi) Reunião dos Ministros do Comércio Africano (AMOT) - 
Doc.EX.CL/1188(XXXVI) 

 
132. Neste ponto, o Director Interino do Departamento de Comércio e Indústria, 
apresentou dois relatórios separados respectivamente sobre (i) a reunião dos Ministros 
Africanos do Comércio (AMOT) realizada em Acra, Gana, de 9 a 15 de Dezembro de 2019 
e (ii) a Segunda Reunião da Zona de Comércio Livre Continental Africana dos Ministros 
Africanos do Comércio também realizada em 14 de Dezembro de 2019 em Acra, Gana. 
 
133. No final da apresentação do primeiro Relatório, os membros do CRP formularam 
as seguintes observações: 
 

i) Prestar esclarecimentos sobre a estrutura proposta do Secretariado da ZCLCA; 
 

ii) Necessidade de prestar esclarecimentos sobre a Posição Comum Africana em 
relação aos seguintes pontos:  
 

a) Os produtos fabricados nas zonas económicas especiais e indicar a que nível será 
tomada a decisão sobre esta matéria;   

 
b) As questões relacionadas com a Organização Mundial do Comércio (OMC) cujas 

soluções devem ser consensuais; 
 

iii) Reflectir no relatório a determinação de África em ocupar o cargo de Director-
Geral da OMC; 
 

iv) As questões relacionadas com o início efectivo das trocas comerciais na 
ZCLCA até 1 de Julho de 2020 são de natureza urgente e requerem um esforço 
adicional por parte da Comissão (Departamento de Comércio e Indústria) para 
que os peritos finalizem os trabalhos preparatórios que se espera deles; 
 

v) Os peritos precisam de mais assistência da Comissão para o desempenho das 
suas tarefas; 
 

vi) A Comissão deve ter em conta a vontade política dos Estados-membros que 
atribuem grande importância à ZCLCA, como o demonstra o grande número 
de assinaturas e ratificações do Acordo conexo; 
 

vii) Em relação às questões levantadas pelo G6, a AMOT solicitou um parecer 
jurídico sobre se o tratamento destas questões é da competência da 
Conferência da União ou dos órgãos inferiores; 
 

viii) O ritmo lento das negociações é um motivo de preocupação. As questões 
pendentes permaneceram inalteradas desde o final da 33.ª Sessão Ordinária 
do Conselho Executivo, realizada em Niamey, Níger, em Julho de 2019. A falta 
de progressos nas negociações sobre estas questões pendentes deve-se ao 
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facto de os peritos não se terem reunido para as discutir; 
 

ix) A ZCLCA continua a ser um dos projectos emblemáticos cuja implementação 
está avançada e o seu pleno sucesso depende da credibilidade da UA; por 
conseguinte, deverá estar efectivamente operacional até 1 de Julho de 2020, 
tal como previsto pelos líderes da União; 
 

x) A versão em árabe contém erros que precisam de ser corrigidos. 
 

134. O Comissário para o Comércio e Indústria prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) As correcções necessárias serão feitas na versão em Árabe; 
 

ii) A Posição Comum Africana sobre a OMC e AGOA pós 2025 está em 
preparação e será finalizada durante o corrente ano; 
 

iii) As candidaturas africanas para o cargo de Director-Geral da OMC foram 
submetidas ao Departamento dos Assuntos Políticos da UA e serão 
consideradas pelo Comité Ministerial sobre as candidaturas africanas ao 
sistema internacional na 36.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, 
prevista para Fevereiro de 2020; 
 

iv) Até Maio de 2020, serão realizadas numerosas reuniões para finalizar as 
questões pendentes, incluindo os critérios para as Zonas Económicas 
Especiais. A questão do Secretariado da ZCLCA também será discutida; 
 

v) O progresso na operacionalização da ZCLCA depende em grande parte dos 
Estados-Membros para fornecer os recursos financeiros necessários à 
realização das reuniões. Em algumas ocasiões, as reuniões não puderam ser 
realizadas por falta de dinheiro; 
 

vi) As negociações devem ser financiadas pelos Estados-Membros para 
preservar a independência do processo e a dignidade de África. Estas 
negociações requerem uma importante dotação orçamental;  
 

vii) O Gabinete do Conselheiro Jurídico apresentará o parecer jurídico sobre o 
fórum que deverá tratar das questões levantadas pelo G6; 
 

viii) O relatório preliminar do líder da ZCLCA está a ser preparado. A questão, inter 
alia, da ratificação dos instrumentos jurídicos será levantada e será feito um 
apelo aos Estados-Membros para que acelerem o processo de ratificação dos 
referidos instrumentos jurídicos; 
 

ix) Já foram depositadas 28 ratificações e a lista dos 28 Estados será indicada no 
relatório. Outros instrumentos de ratificação serão depositados na 33.ª Sessão 
Ordinária da Conferência, em Fevereiro de 2020; 
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x) O Fórum de Negociação realizado em Acra, Gana, foi transformado num fórum 

de consulta devido à ausência de quórum, uma vez que os Estados-Membros 
não orçamentaram a participação dos seus peritos nas várias reuniões; 
 

xi) Tendo os Chefes de Estado e de Governo tomado a decisão de lançar o 
Mercado em 1 de Maio de 2020, é imperativo que sejam disponibilizados os 
fundos necessários para que os nossos líderes possam cumprir com os seus 
compromissos. 

 
135. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Solicitou à Comissão que continuasse a melhorar a qualidade dos documentos 
de trabalho;  
 

ii) Encoraja os Estados-Membros a tomarem todas as medidas necessárias para 
permitir a participação dos seus representantes em todas as reuniões da 
ZCLCA, a fim de assegurar a implementação efectiva deste projecto 
emblemático da UA; 

 
136. No final da apresentação do segundo Relatório, os membros do CRP formularam 
as seguintes observações: 
 

i) O recrutamento do Secretário-Geral e dos 3 Directores deve estar 
obrigatoriamente subordinado à adopção prévia da estrutura e do orçamento 
do Secretariado da ZCLCA; 
 

ii) O Relatório deve reflectir os debates ocorridos sobre a estrutura da ZCLCA, 
destacando as diferentes posições defendidas pelos Estados-membros sobre 
esta importante questão; 
 

iii) Um Relatório sobre estes debates deve ser submetido à apreciação dos 
órgãos deliberativos; 
 

iv) O Relatório indica que o período para a publicação dos cargos é de dois 
meses, ao contrário da nota verbal da Comissão, que reduziu o período para 
um mês. Esta redução da duração deve ser esclarecida; 
 

v) Como o projecto de decisão não está anexada ao Relatório, é difícil fazer 
comentários/observações;  
 

vi) O Subcomité do CRP de Reforma Estrutural dedicou uma sessão inteira à 
análise do projecto de estrutura da ZCLCA, tendo sido solicitado um parecer 
jurídico sobre a questão do recrutamento; 

vii) O Relatório menciona a criação de um painel que não tem base regulamentar; 
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viii) Os anexos mencionados no Relatório não se encontram anexados ao mesmo. 
 

137. O Comissário para o Comércio e Indústria respondeu da seguinte forma: 
 

i) O Departamento tomará providências para produzir relatórios de qualidade e 
assegurará que sejam anexados quando forem referidos no relatório; 
 

ii) Os anexos anunciados no Relatório estarão disponíveis em Julho de 2020; 
 

iii) A decisão de recrutar o Secretário-Geral e os três Directores foi tomada na 
Sessão Extraordinária da Conferência realizada em Niamey, em Julho de 
2019, sobre o lançamento da ZCLCA, com o objectivo de tornar o Secretariado 
Geral da ZCLCA operacional a partir de Março de 2020; 
 

iv) Durante a reunião do Subcomité do CRP para a Reforma Estrutural, o 
Gabinete do Conselheiro Jurídico indicou que o recrutamento não poderia ser 
feito sem a adopção prévia da estrutura e do orçamento do Secretariado Geral 
da ZCLCA;  
 

v) Entretanto, os Ministros consideraram que se tratava de uma questão política 
e, na sua reunião em Acra, Gana, decidiram criar a estrutura da ZCLCA; 
 

vi) Os Estados-Membros procederão a consultas para o recrutamento do 
Secretário-Geral e dos três Directores com vista a implementar a decisão da 
Conferência através dos órgãos da UA; 
 

vii) O Presidente da República do Gana havia realizado uma reunião com o 
Presidente da Comissão da União Africana para assegurar que a decisão 
sobre o estabelecimento efectivo do Escritório do Secretariado da ZCLCA 
fosse implementada; 
 

viii)  Foram tomadas duas decisões:  
 

(a) para cumprir o prazo de dois meses para o anúncio dos postos (até 19 
de Dezembro de 2019); e   
 

(b) O Governo do Gana deve cobrir os custos relacionados com o 
recrutamento e instalação do Secretário-Geral;  

 
ix) A categoria do Secretário-Geral está em discussão. Há opiniões diferentes 

sobre esta categoria (posto de Comissário ou Vice-Presidente da Comissão). 
Estas propostas de diferentes graus foram encaminhadas ao Gabinete do 
Conselheiro Jurídico; 
 

x) A Sessão Extraordinária da Conferência está marcada para Maio de 2020 para 
tratar de questões pendentes. 
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138.  Em conclusão, o CRP: 
 
i) Decidiu suspender as discussões enquanto aguarda pelos dois projectos de 

decisões e o Relatório do Subcomité do CRP de Reformas Estruturais para, 
analisar o projecto de estrutura proposto pela Comissão e pelos Ministros do 
Comércio, e analisar a questão da determinação do grau do Secretário-Geral 
da Área de Livre Comércio Continental, enfatizando que devemos ter em conta 
a prioridade política desse distinto programa continental como impulsionador  
da integração continental através da liberalização do comércio, apelando aos 
delegados permanentes para considerarem o equilíbrio da maior prioridade 
política com simples considerações processuais. 

 

 Projecto de Decisões sobre a Zona de Comércio Livre Continental 
Africana 

 
139. O Projecto de Decisões foi apresentado pelo Comissário para o Comércio e 
Indústria. 
 
140. No final da apresentação, foi recordado que a Conferência havia mandatado a 
criação de um quadro que facilitaria o lançamento da ZCLCA em 31 de Março de 2020. 
Este arranque continua sujeito à operacionalização do Secretariado da ZCLCA. 
 
141. Em relação à esta operacionalização, o representante permanente da República 
das Seicheles, na sua qualidade de Presidente do Subcomité do CRP para a Reforma 
Estrutural, forneceu as seguintes informações: 
 

i) O Subcomité de Reforma Estrutural reuniu-se em 10 de Janeiro de 2020 para 
discutir as modalidades de criação do Secretariado da ZCLCA; 
 

ii) As discussões centraram-se em duas questões importantes: a categoria do 
Secretário da ZCLCA proposta pelo Comissário como a do Vice-Presidente da 
Comissão da UA e a autonomia do Secretariado em relação à Comissão da 
UA; 
 

iii) O projecto de estrutura e orçamento do Secretariado da ZCLCA proposto deve 
ser analisado pelos subcomités competentes, nomeadamente o Subcomité de 
Reforma Estrutural e o Subcomité de Supervisão e Coordenação das 
Questões Orçamentais, Financeiras e Administrativas; 
 

iv) O princípio da revisão preliminar pelos subcomités é contestado pelo 
Comissário para o Comércio e Indústria, tendo alegado que os Ministros 
Africanos do Comércio decidiram tornar o Secretariado numa entidade 
autónoma; 
 

v) Foi solicitado um parecer jurídico sobre o assunto e o parecer emitido indica 
que a autonomia reivindicada deve ser de natureza funcional; 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 69 
  

 
vi) Um convite à apresentação de candidaturas para um posto só pode ser 

emitido se o posto tiver sido aprovado pelos órgãos competentes e um 
orçamento aprovado estiver anexado ao mesmo; 
 

vii) O Subcomité de Reforma Estrutural se reunirá amanhã, 18 de Janeiro de 
2020, para discutir a questão da categoria do Secretário-Geral da ZCLCA e o 
CRP será mantido informado sobre o resultado das deliberações. 
 

142. Esta intervenção do presidente do Subcomité de Reforma Estrutural deu origem 
aos seguintes comentários dos membros do CRP:    
 

i) As questões relativas à ZCLCA são altamente técnicas e é importante apoiar 
os esforços do Comissário para o Comércio e Indústria; 
 

ii)  Com vista a implementar a decisão da Conferência de operacionalizar o 
Secretariado da ZCLCA até 31 de Março de 2020, é preciso encontrar um 
denominador comum que permita avançar na operacionalização em vez de se 
perder nos debates jurídicos; 
 

iii) Para a operacionalização do Secretariado da ZCLCA, foi proposto o 
recrutamento de um Secretário-Geral e de três Directores: estes cargos foram 
submetidos à apreciação dos Ministros Africanos do Comércio e nenhuma 
reacção foi recebida; cabe ao Subcomité de Reforma Estrutural determinar a 
categoria do Secretário-Geral da ZCLCA; 
 

iv) Fornecer informações pormenorizadas sobre a realização de uma Sessão 
Extraordinária da Conferência da UA em Maio de 2020, conforme anunciado 
no parágrafo 4 do projecto de decisão; 
 

v) Necessidade de trabalhar para permitir o lançamento efectivo da ZCLCA a 1 
de Julho de 2020, conforme decidido pela Conferência;  
 

vi) A delegação da República da África do Sul anunciou que o Presidente da 
República se ofereceu para acolher a Sessão Extraordinária da Conferência 
em Maio de 2020; 
 

vii) Seria apropriado que o Subcomité de Reforma Estrutural tratasse do 
recrutamento do Secretário-Geral, dos três Directores e do pessoal essencial 
de apoio e que a decisão sobre o recrutamento fosse tomada pela 
Conferência; 
 

viii) A determinação da categoria do Secretário-Geral da ZCLCA deve ser coerente 
com as categorias dos Secretários Executivos das outras instituições da UA, 
a fim de não criar um precedente que, posteriormente, seria prejudicial para o 
bom funcionamento de todos os órgãos da UA; 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 70 
  

 
ix) Felicita o Gana pelo seu apoio financeiro de 10 milhões USD em apoio à 

operacionalização da ZCLCA; 
 

x) O prazo para apresentar candidaturas para os postos no Secretariado da 
ZCLCA foi reduzido para um mês, em vez dos dois meses mencionados na 
decisão. 
 

143. O Comissário para o Comércio e Indústria prestou os seguintes esclarecimentos: 
 
i) O projecto de decisão será revisto para ter em conta as observações feitas e 

especialmente para agradecer ao Presidente da República do Gana pelo seu 
apoio financeiro no valor de 10 milhões de dólares; 
 

ii) A sessão do Subcomité prevista para amanhã, 18 de Janeiro de 2020, 
analisará o projecto de decisão e traçará a via a seguir. 

 
144. O Embaixador David Pierre da República das Seychelles e Presidente do 
Subcomité  do CRP para Reformas Estruturais apresentou um relatório sobre a apreciação 
da estrutura do Secretariado da ZCLCA pelo Subcomité.  
 
145. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos nos seguintes termos: 
 

i) Saudaram o Subcomité pela clareza do relatório; 
 

ii) Informaram que a Comissão não efectuou nenhuma alteração ao Projecto de 
Decisões durante a reunião anterior; 
 

iii) Os Estados-membros efectuaram alterações ao Projecto de Decisão; 
 

iv) Informaram que o Secretariado Permanente da ZCLCA entrará em 
funcionamento até 31 de Março de 2020; 
 

v) Os Estados-membros solicitaram à República do Gana a transferência dos 
dez (10) milhões de USD doados para o início do Secretariado; 
 

vi) Informaram que os Estados-membros concordaram que o cargo de 
Secretário-Geral estará no nível SP3; 
 

vii) Os Estados-membros abordaram a questão se o escalão referente ao cargo 
de Chefe da ZCLCA deveria estar ao nível de Vice-presidente da Comissão 
ou de Comissário; 
 

viii) Informaram que o Painel indicado pelo Conselho de Ministros fará parte do 
processo de recrutamento para o cargo de Director. 
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146. O Presidente do Subcomité, o Embaixador das Seicheles, prestou esclarecimentos 
da seguinte forma: 
 

i) Informou que os Estados-membros concordaram por unanimidade que o 
cargo de Secretário-Geral será de nível SP3 e acrescentaram que o processo 
de recrutamento está numa fase avançada; 
 

ii) Informou que todos os processos seguidos estão em consonância com as 
decisões relevantes; 

 
147. O Comissário de Comércio e Indústria prestou esclarecimentos da seguinte forma: 
 

i) Informou que a investidura do Secretário-geral da ZCLCA será um evento de 
Alto Nível que terá lugar em Acra até 31 de Março de 2020. Nestes termos, 
solicita que os fundos doados pelo Gana sejam transferidos à Comissão para 
financiar o referido evento;  
 

ii) Expressou o compromisso da Comissão de acelerar a operacionalização 
plena do Secretariado que visa impulsionar o comércio intra-africano e garantir 
a competitividade de África na economia global. 

 
148. O Representante da República do Gana prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Informou que os dez (10) milhões de USD doados pelo Gana já estão 
disponíveis para serem usados pela Comissão; 
 

ii) Esclareceu que o Conselho de Ministros tomou a decisão de que o cargo de 
Secretário-Geral deve estar ao mesmo nível do cargo do Vice-presidente, 
solicitando que se mantivesse a decisão do Conselho de Ministros sem 
alterações. 

 
149. Discussões sobre o Projecto de Decisão do Conselho Executivo:  

 
i) Suprimir o quinto parágrafo do projecto de decisão, tendo em conta que o 

Comité dos Representantes Permanentes não aprova qualquer orçamento, 
para além do compromisso do Gana de disponibilizar 10 milhões de dólares 
para o funcionamento da zona de comércio livre continental, cujo início dos 
trabalhos está previsto para o final de Março de 2020, assegurando que 
qualquer orçamento suplementar solicitado em conformidade, poderia ser 
apreciado na Cimeira Extraordinária proposta em Maio de 2020; 
 

ii) Acrescentar "incluindo a revisão do número de directores" no final do 
parágrafo 7 para considerar o número de directores e seu orçamento no 
âmbito da estrutura permanente da zona de livre comércio continental; 

 
iii) Acrescentar uma referência à formação do painel e dos seus membros que 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 72 
  

foram escolhidos pelo Conselho de Ministros na sua última reunião no Gana 
em Dezembro de 2019, para escolher o Secretário-Geral da Zona de  
Comércio Livre  Continental Africana; 

 
iv) Manter o parágrafo 9 inalterado e concordar que a posição do Secretário-Geral 

será SP3; 
 

v) Manter o parágrafo 11 inalterado. 
 

150. Discussões sobre a Projecto de Decisão da Conferência:´ 
 

i) Alterar a palavra "relatório" para "decisão" no primeiro parágrafo.; 
 

ii) Acrescentar um parágrafo antes do quarto parágrafo que inclua a formação 
do painel para escolher o Secretário-geral da Zona de Comércio Livre 
Continental; 

 
iii) Acrescentar a questão de tentar encontrar uma solução para o G6 no sétimo 

parágrafo, entre os tópicos necessários a serem resolvidos para iniciar o 
comércio em julho de 2020; 

 
iv) Eliminar o oitavo parágrafo que é uma repetição; 
 

v) Alteração do "custo financeiro" mencionado no parágrafo nove para 
"orçamento suplementar" e aditamento de "incluindo as funções apropriadas 
dos diretores nomeados e o número adequado" no mesmo parágrafo. 

 
151. A Proposta de Decisão sobre o Relatório do Líder da Zona de  Comércio Livre  
Continental Africana: 

 
i) Esta Proposta de Decisão não foi discutida, uma vez que se observa que o 

Relatório do Líder ainda não está disponível. O Relatório e a Minuta de 
Decisão serão apresentados ao Conselho Executivo. 

 
152. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Toma nota do Projecto de Decisões; 
 

ii) Saúda a oferta de 10 milhões USD feita pelo Presidente da República do Gana 
em apoio à operacionalização da ZCLCA; 
 

iii) Congratula-se com a oferta do Presidente da República da África do Sul de 
acolher a Sessão Extraordinária da Conferência da União, agendada para 
Maio de 2020, enquanto assegura que todas as questões pendentes sejam 
concluídas antes da Cimeira Extraordinária; 
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iv) Decide fundir os dois projectos de decisão a apresentar à Conferência e 
recomenda a adopção da decisão do Conselho Executivo, tendo em conta as 
alterações feitas pelo CRP. 

 
SECÇÃO V:   RELATÓRIOS DA COMISSÃO, DOS OUTROS ÓRGÃOS E AGÊNCIAS 

ESPECIALIZADAS DA UA 
 

a) RELATÓRIOS DA COMISSÃO 
 

(i) Relatório sobre a Implementação do Tema da UA do Ano 2019: 
“Refugiados, Regressados, e Pessoas Deslocados Internamente: 
Rumo a Soluções Duradouras para os Deslocamentos Forçados em 
África"- Doc.EX.CL/1189(XXXVI) 

 
153. A nota de orientação foi apresentada pelo Director do Departamento de Assuntos 
Políticos. 
 
154. No final da apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes 
observações: 
 

i) Os documentos de trabalho não estão disponíveis em todas as línguas de 
trabalho da UA como exigido pelo regulamento interno dos órgãos 
deliberativos, apesar das múltiplas queixas dos Estados-Membros; 
 

ii) Integrar no documento de síntese os esforços realizados pela Líbia no quadro 
do grupo de trabalho tripartido mencionado no parágrafo 13; 
 

iii) Necessidade de dar prioridade a uma abordagem centrada nas pessoas, que 
permita avaliar o impacto real da implementação do tema do ano; é neste 
sentido que todos os Estados-membros devem ser felicitados pelas suas 
intervenções positivas em favor dos refugiados; 
 

iv) Foram solicitadas mais informações e esclarecimentos sobre as promessas 
mencionadas no parágrafo para 2020; 
 

v) Sublinhar na nota de orientação o compromisso do Presidente da República 
da Guiné Equatorial designado como Líder da UA sobre a questão dos 
refugiados; S.E. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo está determinado a 
intensificar os seus esforços aos quais se devem juntar todos os Chefes de 
Estado e de Governo; 
 

vi) É importante trabalhar para além da dimensão humanitária na busca de 
soluções duradouras, identificando as causas profundas do deslocamento 
forçado; 
 

vii) Necessidade de todos os Estados-Membros aderirem aos instrumentos 
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jurídicos em matéria de deslocação forçada; 
 

viii) A delegação egípcia propõe a data de Março de 2020 para a realização do 
seminário sobre migração mista no Cairo no quadro da implementação do 
roteiro, inicialmente previsto para Setembro de 2019; no entanto, a Comissão 
ainda não respondeu a esta proposta; 
 

ix) O relatório deveria ter incidido nas causas profundas da deslocação forçada e 
nas acções tomadas a favor dos refugiados; 
 

x) A comunidade internacional também deve ser chamada para assegurar que a 
UA não seja a única a abordar a questão dos refugiados; 
 

xi) A UA não tem capacidade suficiente que lhe permite ter um impacto positivo 
na vida dos refugiados; a UA concebe políticas e cabe aos Estados-Membros, 
a nível nacional, tomar medidas concretas. A avaliação deve, portanto, 
concentrar-se em tais acções; 
 

xii) Os compromissos mencionados no relatório devem ser listados a fim de 
facilitar a avaliação da sua implementação; 
 

xiii) A delegação da Argélia indicou que o plano de acção de 2019 não refere 
nenhuma acção a favor dos refugiados sarauís com base em Tindouf. Esta 
questão deve ser discutida a nível da UA, em conexão com o tema do ano 
2020; 
 

xiv) Poderia considerar-se a hipótese de elaborar um relatório anual de avaliação 
estruturado em torno de indicadores precisos; 
 

xv) Saúda a liderança da CUA em relação à assinatura do Memorando de 
Entendimento (MdE) sobre migrantes entre o Ruanda, o ACNUR e a CUA; 
 

xvi) Mencionar no projecto de Matriz do Roteiro de Implementação de 2019, a 
reunião/workshop organizado nos dias 25 e 26 de Outubro de 2019 no Ruanda 
sobre as causas profundas da deslocação forçada, bem como a visita feita 
pelos embaixadores e delegados participantes nesta reunião ao Mecanismo 
de Trânsito de Migrantes baseado no Ruanda; Este mecanismo inscreve-se 
no quadro da procura de soluções africanas para os problemas africanos e 
nem sempre conta com o apoio dos parceiros; 
 

xvii) Reflectir no projecto de decisão a necessidade de implementação da Agência 
Humanitária Africana e solicitar à CUA que tome as medidas apropriadas para 
operacionalizar a Agência; 
 

xviii)  Formular recomendações no final de cada secção do relatório; 
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xix) Uma das principais causas da deslocação forçada é a ausência de paz; o 
advento da paz depende da capacidade de África de falar a uma só voz e, se 
necessário, a paz deve ser imposta; 
 

xx) A delegação marroquina rejeitou a declaração da delegação argelina no ponto 
(xii) supra, alegando que esta questão já está a ser tratada pelas Nações 
Unidas; 
 

xxi) A delegação Sarauí  lamentou o facto de as causas por detrás dos campos de 
refugiados Saraui em Tindouf não terem sido especificadas no relatório. Além 
disso, o relatório deve incluir um mapeamento dos refugiados em África. 

 
155. A Comissária dos Assuntos Políticos prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) No quadro da execução do tema do ano 2019, a Comissão, os Estados-
Membros e as Comunidades Económicas Regionais (CER) devem 
desempenhar o seu respectivo papel; 
 

ii) O papel principal na luta contra as deslocações forçadas, por um lado, e no 
cuidado dos refugiados, por outro, cabe aos Estados-Membros, uma vez que 
a Comissão não dispõe de meios para uma acção directa no terreno; 
 

iii) A CUA assegurou a promoção dos instrumentos jurídicos relativos aos 
refugiados que foram ratificados pela maioria dos Estados-Membros; 
 

iv) Os Estados-Membros realizaram um trabalho notável no terreno, 
nomeadamente através da assinatura do Memorando de Entendimento entre 
o Ruanda, o ACNUR e a CUA sobre o Mecanismo de Emergência de Trânsito 
de Migrantes; 
 

v) Felicita a Líbia pelos esforços feitos pelo Governo na gestão dos refugiados e 
migrantes; 
 

vi) Necessidade de apelar à comunidade internacional para a partilha de 
encargos na gestão dos refugiados; 
 

vii) Apesar de todos os esforços realizados, o número de deslocados internos e 
de refugiados está a aumentar no continente; é, portanto, urgente encontrar 
soluções para as causas profundas deste fenómeno; 
 

viii) A CUA trabalhará com o Egipto para preparar o workshop sobre migração 
mista a ser realizado no Cairo no ano 2020; 
 

ix) Os Estados-Membros devem informar a CUA sobre as actividades realizadas 
no quadro da implementação do roteiro para o Tema do Ano; estas actividades 
serão reflectidas no relatório geral sobre a implementação do roteiro; 
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x) O mapeamento dos refugiados em África está sendo preparado. 
 

156. O Director do Departamento de Assuntos Políticos forneceu as seguintes 
informações adicionais: 
 

i) O Departamento trabalhou em estreita colaboração com o Subcomité de 
Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos na elaboração do relatório; 
 

ii) Todas as alterações introduzidas pelos Estados-Membros serão incorporadas 
no relatório. 

 
157. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do relatório. 
 
(ii) Apreciação do Documento de Síntese e do Roteiro sobre o Tema do Ano 

de 2020: “Silenciar as Armas: Criar Condições Favoráveis para o 
Desenvolvimento de África” - Doc.EX.CL/1190(XXXVI). 

 
158. O Documento de Síntese e o Roteiro sobre o tema do ano de 2020 foi apresentado 
por S. Ex.ª Smail Chergui, Comissário para a Paz e Segurança. 
 
159. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos nos seguintes termos: 

 
i) O projecto de roteiro e a matriz devem ser enriquecidos com resultados 

essenciais, com marcos e centrar-se mais em questões de segurança 
tangíveis; 
 

ii) Propôs a organização de uma Cimeira Extraordinária sobre o tema do ano 
durante a Cimeira Extraordinária prevista para Maio de 2020; 
 

iii) Sublinhou a necessidade de a Comissão trabalhar em estreita colaboração 
com os Estados-membros para garantir a apropriação e a implementação das 
actividades sobre o  tema do ano; 

iv) Solicitou à Comissão que distribua a matriz de actividades e incentivou 
sinergia entre todos os departamentos para a implementação das actividades 
propostas; 
 

v) Reiterou a importância de abordar as causas principais de conflitos no 
Continente; 
 

vi) Os documentos relacionados com o tema devem destacar os aspectos 
políticos e socioeconómicos, salientando o nexo entre paz, segurança e 
desenvolvimento; destacando PCRD incluindo o lançamento da CUA - PCRD, 
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como o quadro continental adequado que estabelece esse nexo entre a 
sustentabilidade da paz e o desenvolvimento; 
 

vii) A Comissão em colaboração com os Estados-membros deve utilizar os 
quadros e mecanismos existentes na implementação das actividades 
propostas para evitar a duplicação; 
 

viii) Realçou a necessidade de capacitação para os Estados-membros, a fim de 
alcançar resultados tangíveis sobre o tema do ano; 
 

ix) Exortou os Estados-membros a apoiarem a Força Africana em Estado de 
Alerta a cumprir o seu mandato; 
 

x) Deu igualmente ênfase à necessidade de investir na realização de programas 
completos de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração; 
 

xi) Apelou aos Estados-membros para financiarem de forma adequada as 
iniciativas de Paz e Segurança da União Africana; 
 

xii) Manifestou preocupação com o aumento da presença militar estrangeira no 
continente; 
 

xiii) Sublinhou a necessidade de um Documento de Síntese, numa tentativa de 
abordar as causas principais dos conflitos, considerar mais robustos os 
desafios de segurança iminentes entre os que o continente deverá enfrentar 
em 2020. Fez-se referência a vários conflitos e situações pós-conflito, 
incluindo os desafios enfrentados após a fase de retirada da AMISOM. 

 
xiv)  Tendo em conta o limite de tempo, Marrocos não pode apresentar todas as 

suas propostas de alteração e estas serão transmitidas à Comissão 
 

160. O Comissário para a Paz e a Segurança respondeu da seguinte forma: 
 

i) Saudou os comentários e as propostas dos Estados-membros e afirmou que 
serão incorporados para enriquecer o relatório; 
 

ii) O relatório detalhado será submetido aos Estados-membros após a sua 
apreciação pelo Conselho de Paz e Segurança da UA; 

iii) A matriz das actividades será partilhada com todos os Estados-membros 
conforme solicitado; 
 

iv) Saudou a proposta de realizar uma Cimeira Extraordinária sobre o tema do 
ano em Maio de 2020. 

 
161. Em conclusão, o CRP: 
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i) Tomou nota do Documento de Síntese e do Roteiro sobre o Tema do ano de 
2020 e recomendou a sua submissão ao Conselho Executivo levando em 
conta as propostas dos Estados-membros; 
 

ii) Solicitou à Comissão que faça circular a matriz de actividades por todos os 
Estados-membros o mais rapidamente possível; 
 

 
(iii) Relatório da Comissão sobre o Estado de Implementação das Decisões 

Anteriores do Conselho Executivo e da Assembleia - 
Doc.EX.CL/1191(XXXVI) 

 
162. O relatório foi apresentado pelo Secretário-Geral da Comissão. 
 
163. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos do seguinte modo: 
 

i) Agradeceram a Comissão pela melhoria da qualidade e os relatórios 
atempados; 
 

ii) Incentivaram os Estados-Membros a cumprir as suas obrigações de 
apresentação de relatórios com o objectivo de monitorizar e avaliar o 
progresso na implementação das decisões do Conselho Executivo e da 
Assembleia; 
 

iii) Solicitaram a actualização de algumas informações fornecidas na matriz de 
implementação, à medida que novos progressos foram alcançados em 
algumas decisões; 
 

iv) A República do Uganda solicitou informação actualizada sobre a 
implementação da decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1067(XXXV), 
que delegou o CRP para considerar as candidaturas para o cargo de Juiz no 
Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) para o período 2021-2030 e subscrever 
a candidatura africana até Novembro de 2019, e solicitaram ainda os 
resultados do trabalho do Comité de Investigação; 
 

v) O processo de investigação dos lapsos no Departamento de Assuntos 
Políticos sobre as candidaturas do TIJ lançadas pelo CRP, em 23 de Julho de 
2019, deve ser destacado na matriz de implementação ao abrigo da decisão 
do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1067(XXXV); 
 

vi) A República do Ruanda indicou que o seu candidato cumpriu o devido 
processo e ainda está a concorrer para o cargo de Juiz no Tribunal 
Internacional de Justiça; 
 

vii) O Acordo de País Anfitrião da AUPCRD já tinha sido assinado em Dezembro 
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passado e, portanto, o parágrafo correspondente deve ser actualizado; 
 

viii) O CRP, em colaboração com a Comissão, deve abordar a questão da não 
apresentação pelos Estados-Membros de relatórios sobre a implementação 
de decisões dos órgãos políticos; 
 

ix) Um estilo harmonizado de relatório deve ser implementado com o objectivo de 
ter relatórios uniformes e articulados; 
 

x) A Comissão deve enviar lembretes constantes aos Estados-Membros, a fim 
de melhorar os relatórios sobre a implementação das decisões; 
 

xi) É urgente racionalizar as agendas e o número de decisões tomadas em cada 
Cimeira, por forma a melhorar a implementação das decisões; 
 

xii) O Conselho Executivo deve adoptar a parte analítica do relatório e tomar nota 
da matriz detalhada da implementação das decisões; 
 

xiii) É necessário analisar e abordar a questão de decisões sobrepostas e 
redundantes, bem como reexaminar decisões pendentes não implementadas; 
 

xiv) Estabelecer um regime de recompensas e sanções para reconhecer 
departamentos e órgãos que implementam decisões dos órgãos políticos e 
responsabilizar aqueles que não implementam; 
 

xv) É necessário mais tempo para permitir aos Estados-Membros recolher 
informações sobre a implementação das decisões dos órgãos nacionais 
relevantes; 
 

xvi) Deve ser criado um sistema de relatórios para harmonizar os relatórios da 
Comissão e dos Estados-Membros. 

 
164. Em resposta ao pedido de actualização sobre a implementação da decisão do 
Conselho Executivo EX.CL/Dec.1067 (XXXV), o Vice-Presidente informou a reunião que 
o relatório de investigação sobre os lapsos no Departamento de Assuntos Políticos sobre 
o TIJ relativamente às candidaturas foram finalizadas e serão partilhadas com o CRP 
durante esta sessão, após sua iminente validação pela Comissão. 
 
165. A República do Djibuti, na qualidade de ex-decano da Região Oriental na época em 
que a candidatura africana do TIJ foi discutida, actualizou ainda mais a reunião que, 
apesar de várias consultas realizadas na região para concluir o assunto, não houve 
consenso até à data e, portanto, remeteu-o de volta ao CRP. A República das Comores, 
actual decano da Região Leste, complementou a proposta anterior, reiterando o facto de 
que não foram realizados novos desenvolvimentos e, a esse respeito, solicitou o CRP que 
tomasse uma decisão sobre o assunto. 
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166. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do Relatório sobre a implementação das decisões anteriores do 
Conselho Executivo e da Conferência da União Africana; 
 

ii) Felicitou a Comissão pela melhoria da implementação e solicitou que a 
Comissão tomasse  medidas necessárias para assegurar a plena 
implementação das decisões dos órgãos deliberativos; 
 

iii) Recomendou que seja estabelecido um regime de recompensas e medidas 
adequadas para reconhecer os Departamentos que implementam decisões 
dos Órgãos Decisórios e responsabilizam aqueles que não implementam; 
 

iv) Reiterou a necessidade de todos os projectos de decisão serem 
apresentados, juntamente com as suas implicações financeiras, legais e 
estruturais; 
 

v) Solicitou à Comissão que desenvolvesse um calendário mestre anual de 
reuniões para garantir um planeamento e coordenação fáceis das reuniões e 
eventos da Comissão e dos Estados-Membros; 
 

vi) Reiterou a necessidade de racionalizar as agendas e o número de decisões 
tomadas em cada Cimeira para melhorar a implementação das decisões; 
 

vii) Incentivou os Estados-Membros a cumprir as suas obrigações de 
apresentação de relatórios com o objectivo de monitorizar e avaliar o 
progresso da implementação das decisões do Conselho Executivo e da 
Assembleia; 
 

viii) Decidiu alterar o Projecto de Decisão em conformidade e recomendou ao 
Conselho Executivo a adopção da parte analítica do relatório e tomou nota da 
matriz detalhada da implementação das decisões. 

 

 Relatório da Reunião da Equipa de Investigação sobre a Definição da 
Candidatura africana para o Posto de Juiz junto do Tribunal Internacional 
de Justiça (TIJ) 

 
167. Como introdução, o Presidente do CRP recordou a Decisão 
EX.CL/Dec.1067(XXXV) do Conselho Executivo, tomada na 35.ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo em Niamey, Níger, em Julho de 2019, delegando ao CRP a 
responsabilidade de analisar as diversas candidaturas para o cargo de juiz do TIJ para o 
período 2021-2030 e seleccionar o candidato consensual da UA entre as candidaturas do 
Uganda e Ruanda. Numa primeira abordagem, o CRP tinha privilegiado a via do diálogo, 
solicitando ao decano da Região Leste, à qual pertencem os dois Estados-Membros, que 
realizasse consultas com vista a chegar a acordo sobre um único candidato. O 
Representante Permanente da República do Djibuti, na sua qualidade de decano regional, 
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tinha informado ao CRP, numa das suas sessões, sobre a falta de consenso no final do 
processo de consulta na região oriental para seleccionar um único candidato. Durante as 
discussões, os dois Estados candidatos lamentaram a disfunção no Departamento dos 
Assuntos Políticos que funciona como secretariado da comissão ministerial de nomeações 
no sistema internacional. São estas disfunções que estão na origem da situação confusa 
que torna difícil a selecção de um candidato consensual para o cargo de juiz do TIJ. Com 
base nestas informações fornecidas através das apresentações do Uganda e do Ruanda, 
o CRP decidiu criar uma equipa para conduzir um inquérito a nível do Departamento dos 
Assuntos Políticos, com vista a estabelecer responsabilidades. Esta equipa foi presidida 
por S.E. KWESI QUARTEY, Vice-Presidente da Comissão da UA. 
 
168. O relatório de inquérito foi apresentado pelo Vice-Presidente da Comissão. 
 
169. Após a apresentação, os representantes permanentes do Uganda e do Ruanda 
apresentaram os seus argumentos a favor dos seus respectivos candidatos.  

 
170. A representante da República do Uganda apresentou os seguintes argumentos: 
 

(i) Agradeceu ao Vice-Presidente da Comissão da UA e a toda a equipa de 
investigação pelo trabalho realizado e por finalmente apresentar este 
relatório; 

(ii) A importância de contextualizar este assunto. Este assunto diz respeito ao 
cargo de juiz no Tribunal Internacional de Justiça actualmente ocupado por 
uma distinta juíza africana - Julia Sebutinde - que procura ser reeleita para 
o segundo e último mandato; 

(iii)  A juíza Julia Sebutinde foi eleita para o CIJ em 2011; e está prevista a sua 
reeleição; 
 
(a) Em consonância com a Década da Mulher Africana 2010-2020, a juíza 

Julia Sebutinde é a primeira juíza africana a ser eleita para o TIJ em 70 
anos de sua existência; 

(b)  Ela tem 41 anos de experiência jurídica e judicial exemplar e contínua; 
(c) Tem um currículo impecável e serviu o continente africano com distinção 

- inclusive nos últimos 8 anos. É também autora do histórico Parecer 
Consultivo sobre Chagos, em conformidade com as Decisões da UA 
EX.CL/901(XXVII) e Assembly/AU/Rev.1 (XXV); entre outros actos de 
orgulho; 

(d) ) Ela defendeu reformas internas no Tribunal e defendeu fortemente uma 
representação mais justa dos profissionais africanos no TIJ; 

(e) Tem uma vantagem de incumbência e deveria ter a oportunidade de 
servir um segundo mandato como todos os seus colegas africanos do 
sexo masculino, como é uma longa prática no Grupo Africano apoiar a 
reeleição dos oficiais em funções, a fim de consolidar a sua experiência 
e equilibrar a continuidade com a rotatividade. Esta prática tem servido 
muito bem África; 
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(f) Na juíza Julia Sebutinde, África tem um candidato muito bom, fiável e 
muito adequado 

 
(iv)  Recorda-se que a candidata Julia Sebutinde foi recomendada para 

aprovação pelo Comité de Candidaturas da UA em Niamey a 4 de Julho de 
2019. No entanto, devido a suspeitas de irregularidades, o Conselho 
Executivo encaminhou o assunto para o CR P para resolução - daí a Equipa 
de Investigação do CRP e o Relatório hoje apresentado; 

(v) O Relatório deixa bem claro que na altura da Cimeira da UA em Niamey, 
apenas o candidato do Uganda ao TIJ era válido - apresentado no prazo 
estipulado, completo com o CV em duas línguas de trabalho; 

(vi)  Mais especificamente, o Relatório mostra que, substancialmente, o Uganda 
cumpriu integralmente o Regulamento Interno revisto do Comité de 
Candidatos da UA nesse sentido: 

a)  A candidatura do Uganda foi apresentada a tempo, através do Decano 
Regional e do Gabinete do Conselho Jurídico (Pará 24.C): 

b) A candidatura do Uganda foi devidamente acompanhada pelo CV do 
Candidato em inglês e francês 

c)  O Uganda solicitou a aprovação especialmente" durante a Cimeira da UA 
em Niamey, Níger, em Julho de 2019, para dar tempo suficiente para a sua 
campanha e advocacia (para17 (iii)). 
 

d) Ao declarar, data, local e razão previstas da Cimeira da UA, o Uganda 
solicitou efectivamente uma apreciação antecipada no contexto da artigo 
13º do Regulamento Interno. Contudo, a equipa de investigação interpretou 
erroneamente isto como não constituindo um pedido de aprovação 
antecipado porque o Uganda usou outras palavras, além de "aprovação 
antecipada ". Discordamos com esta distinção semântica e mantemos que 
o Uganda, de facto, solicitou uma apreciação antecipada no sentido do 
Regulamento Interno do Comité Ministerial de Candidaturas da União 
Africana; 

 
(vii) O Uganda observa que o Relatório chega muito tarde após o termo do 

mandato do CRP para resolver o assunto e aprovar um candidato africano 
até Novembro de 2019. 

(viii)  O Relatório também fica aquém em muitos aspectos e devido a isso: 
 

a) Contém erros factuais e omissões no parágrafo 17 (iii) parágrafo (24)  
e parágrafo 25: 

b) Faltam conclusões claras sobre questões-chave; e 
c) Falta de diferenciação entre irregularidades processuais que são 

curáveis e erros fatais que tornam inválida uma candidatura 
apresentada; 

 
(ix) Com o passar do tempo, a situação no terreno foi ultrapassada pelos 

acontecimentos. Compreendemos que alguns Estados-Membros tenham 
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manifestado interesse em ser eleitos para o cargo de Juiz do TIJ para o 
período 2021-2030. As novas circunstâncias precisam ser levadas em conta 
para evitar uma contenda semelhante no futuro. 

 
(x) Dada a urgência do assunto, as circunstâncias alteradas e a necessidade de 

o candidato africano iniciar uma campanha global,  não seria prudente que 
o CRP  perdesse mais tempo em debates alargados sobre o assunto. A este 
respeito, o Uganda deseja solicitar: 

 
a) O CRP  remeta esta questão não resolvida de aprovar um candidato 

africano ao TIJ de volta ao Conselho Executivo para resolução final em 
Fevereiro de 2020; e 

b) O Gabinete do Conselheiro Jurídico   deve emitir urgentemente um 
parecer jurídico sobre as conclusões do Relatório da Equipa de 
Investigação - para acompanhar este Relatório ao Conselho Executivo, 
a fim de facilitar a resolução final do assunto. 

 
171. A Representante Permanente do Ruanda apresentou os seguintes argumentos: 
 

i) O projecto de Relatório do Comité de investigação foi partilhado por  
instrução do Vice-Presidente da Comissão (Presidente do Comité de 
Investigação) com um país (Uganda), para a candidatura para o posto de 
Juiz junto do TIJ que é um Estado não membro do Comité de 
Investigação com vista a obter contributos antes da sua finalização e 
apresentação ao CRP. Portanto, o relatório final faltava credibilidade e 
devia ser colocado à parte e não discutido pelo CRP, Ruanda leu ao CRP  
uma  correspondência electrónica da Comissão  datada de  06 de 
Setembro  de 2019  em apoio a este  argumento.  
 

ii) Nenhum candidato foi aprovado pelo Comité Ministerial de Candidaturas 
em Niamey, visto que o Comité Ministerial não aprova candidatos, mas 
recomenda a aprovação pelo Conselho Executivo. O Conselho Executivo 
em Niamey delegou autoridade ao CRP para analisar as candidaturas 
para o TIJ; 
 

iii) O Secretário do Comité Ministerial de Candidaturas foi muito desonesto 
para com ele mesmo e para os membros do Comité Ministerial de 
Candidaturas em Niamey. Não revelou a candidatura do Ruanda aos 
membros do Comité Ministerial de Candidaturas, embora ter sido 
solicitado pelos membros e ter reclamado não lhe ter sido dado a palavra; 
 

iv) O facto de nem o Uganda nem o Ruanda terem cumprido o requisito de 
uma apreciação antecipada em Niamey. Por conseguinte, a candidatura 
do Ruanda estava dentro do prazo para a apresentação de candidaturas. 
O facto de não ter havido um pedido de apreciação antecipado tanto pelo 
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Uganda como pelo Ruanda significa que o ponto não deveria estar na 
agenda do Comité Ministerial em Niamey; 
 

v) Ruanda submeteu todos os documentos relacionados com a sua 
candidatura ao TIJ a Comissão e não recebeu nenhuma comunicação 
formal da Comissão dizendo que o processo estava incompleto ou que o 
CV estava em falta; 
 

vi) O Ruanda disse que os princípios de rotatividade e partilha equitativa das 
posições no sistema internacional entre os Estados-membros da UA 
devem ser respeitados. Fez-se referência ao facto de que após nove 
anos de serviço, o juiz do Uganda deveria ser substituído por um juiz de 
outro Estado-membro da UA; 
 

vii) Ruanda afirmou que possui um candidato forte e com possibilidades de 
vencer, na pessoa do Juiz Dr. Emmanuel Ugirashebuja, o actual 
Presidente do Tribunal de Justiça da África Oriental, que é devidamente 
qualificado com um historial comprovado no Direito Internacional e capaz 
de ser seleccionado como candidato de África e assumir a 
responsabilidade de servir adequadamente o TIJ, caso seja eleito. O Juiz 
Ugirashebuja possui um PHD em Direito Internacional e possui 
experiência prática em Direito Internacional, como pode ser constatado 
no CV partilhado com os Estados-membros; 
 

viii) O Embaixador do Ruanda propôs que o assunto fosse remetido ao 
Conselho Executivo com uma recomendação de que os 3 países que 
apresentaram candidatos (Nigéria, Ruanda e Uganda) realizassem 
consultas a nível de Chefes de Estado e uma decisão política fosse 
tomada à margem da Cimeira da UA em Fevereiro de 2020. Isto deve ser 
feito com vista a um acordo sobre um candidato único, a fim de assegurar 
uma voz africana comum em relação a um candidato. 

 
ix) O Ruanda recordou que a UA é uma Instituição baseada em Regras e 

que a apresentação de candidaturas no sistema internacional é regida 
pelas artigos 11º e 13º  do Regulamento Interno Revisto do Comité 
Ministerial sobre Candidaturas Africanas no sistema internacional. Estas 
Regras estipulam onde as candidaturas são apresentadas e o prazo para 
apresentação das mesmas 

 
172. Os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) O relatório apresentado hoje (23 de Janeiro de 2020) deveria ter sido entregue 
a 10 de Agosto de 2019; este atraso de 5 meses torna o seu conteúdo 
irrelevante; além disso, não corresponde às expectativas do CRP; 
 

ii) As conclusões do relatório não são satisfatórias; 
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iii) O TIJ ainda não tornou público o convite à apresentação de candidaturas, mas 

a Comissão impôs um prazo para a apresentação de candidaturas; 
 

iv) A delegação da Nigéria lamenta que a Comissão não tenha sequer acusado 
a recepção da sua nota verbal enviada a 27 de Novembro de 2019, solicitando 
o relatório do inquérito; 
 

v) O relatório não teve em conta a evolução da situação das candidaturas 
apresentadas, pois não mencione a candidatura da Nigéria; 
  

vi) Por conseguinte, a Nigéria acrescentou a sua candidatura às já apresentadas, 
cabendo ao Conselho Executivo deliberar sobre todas as candidaturas; 
 

vii) É preciso ter presente a necessidade de preservar os interesses de África; 
como tal, não é indicado invocar o respeito do regulamento interno quando o 
TIJ ainda não lançou o convite à apresentação de candidaturas; 
 

viii) O relatório do inquérito contém muitas ambiguidades e menciona factos 
contraditórios; 
 

ix) O regulamento interno do Comité Ministerial de Candidaturas no Sistema 
Internacional não foi respeitado; 
 

x) É necessário respeitar as disposições do Regulamento Interno enquanto se 
aguarda a melhoria do funcionamento do Comité de Candidaturas; 
 

xi) Há necessidade de clarificar as disposições do regulamento interno relativas 
às candidaturas antecipadas para evitar as interpretações subjectivas que 
estão na origem da situação em análise; 
 

xii) A Comissão deve tomar as medidas necessárias para assegurar que os 
funcionários cumpram as regras profissionais aplicáveis e deve também 
responsabilizá-los em caso de violação; 
   

xiii)  A questão deve ser reenviada ao Conselho Executivo para apreciação;  
 

xiv) Foi clara a ineficiência e falta de capacidade a nível da Comissão, 
particularmente do DAP.  
 

173. O Representante Permanente da Sierra Leone, na sua qualidade de relator do 
Comité Ministerial de Candidaturas, recordou os termos de referência do mandato 
conferido ao CRP pelo Conselho Executivo: proceder à selecção de um candidato 
consensual. Como foi impossível alcançar este objectivo, o CRP deve reportar-se ao 
Conselho Executivo. 
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174. O Representante Permanente da Tunísia, por sua vez, propôs que o Ruanda e o 
Uganda continuassem as consultas com vista a encontrar uma solução para o problema. 
 
175. O Vice-Presidente da Comissão tomou nota dos debates muito animados e exortou  
que se chegasse a acordo sobre um único candidato de África, uma vez que o cargo ainda 
não foi oficialmente aberto pelo TIJ. 
 
176. O Comissário para os Assuntos Políticos fez as seguintes observações: 

 
i) Felicita o Vice-Presidente da Comissão e a equipa de inquérito, pois a tarefa 

não foi fácil e a equipa fez o seu melhor; 
 

ii) O secretariado do Comité Ministerial de Candidaturas, que é o Departamento 
dos Assuntos Políticos, trabalha num espírito de imparcialidade, na medida 
em que está ao serviço de todos os Estados-Membros; 

 
iii) Apela vivamente ao CRP para preservar a unidade do continente; 
 

iv) É essencial esclarecer as regras de funcionamento do Comité Ministerial de 
Candidaturas, a fim de evitar situações como a que estamos a enfrentar 
actualmente; 

 
v) Há uma necessidade urgente de reflectir sobre a questão da análise das 

candidaturas antecipadas: a 35.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, 
realizada em Niamey, Níger, em Julho de 2019, tinha tomado a decisão de 
encerrar as candidaturas para o posto da OMS visto que o posto ainda não 
está aberto; 

 
vi) Agradece ao CRP pela qualidade dos debates e especialmente pela sua 

abertura; 
 

vii) Toma nota de todos das observações feitas; 
 

viii) Necessidade de que o regulamento interno do Comité Ministerial de 
Candidaturas esteja de acordo com o sistema internacional: para isso, o 
Departamento dos Assuntos Políticos submeteu aos Estados-Membros um 
projecto revisto do regulamento interno para contribuições; apenas cinco 
Estados-Membros reagiram positivamente, enviando os seus comentários; 

 
ix) Apela aos Estados-Membros para que apresentem as suas observações e 

propostas de revisão do referido Regulamento Interno, em especial no que se 
refere às candidaturas antecipadas. 

 
177. Em conclusão, o Presidente do CRP tomou a seguinte decisão: 
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i) Agradeceu o Vice-Presidente por ter apresentado o relatório, embora  
reconhecer que tenha sido finalizado 5 meses depois do prazo; 
 

ii) Recorda a decisão EX.CL/Dec.1067(XXXV) pela qual o Conselho Executivo 
delega ao CRP o mandato de analisar as candidaturas para o cargo de juiz no 
TIJ para o período 2021/2030 e de aprovar o candidato africano para o referido 
cargo; 
 

iii) Recorda igualmente os esforços envidados pelo CRP em relação à execução 
do mandato que lhe foi confiado, incluindo a criação de um Comité de Inquérito 
presidido pelo Vice-Presidente da Comissão; FALTA 

 
iv) Exprime a sua preocupação em relação  aos aspectos conflituosos que 

figuram no relatório;  
 

v) Toma nota que as consultas na Região não conduziram a uma solução e que 
o relatório do Comité de Investigação não resultou em conclusões concretas 
ou recomendações claras; 
 

vi) Toma nota de um terceiro candidato, o da República Federal da Nigéria; 
 

vii) Salienta a necessidade de consolidar a voz africana na arena internacional 
através da apresentação de uma única candidatura, especialmente porque o 
cargo de juiz no TIJ será oficialmente aberto durante o ano em curso, em 2020. 
Neste sentido, as consultas entre os países que apresentaram candidatos 
devem ser encorajadas a todos os níveis, a fim de alcançar este objectivo; 
 

viii) Submete o assunto à apreciação do Conselho Executivo. Para apreciação e 
orientação política. 

 
(iv) Relatório de Actividades da Comissão sobre a Implementação da 

Decisão Assembly/AU/Dec.710 (XXXI) relativa ao Centro da União 
Africana de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito (AUCPCRD) - 
Doc.EX.CL/1192(XXXVI) 

 
178. O Relatório de Actividades foi apresentado pelo Director do Departamento de Paz 
e Segurança. 
 
179. Após a apresentação, os membros da CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Os Estados-membros louvaram o Egipto e a Comissão pelos seus esforços 
no sentido da operacionalização do Centro de Reconstrução e 
Desenvolvimento Pós-Conflito da UA; 

 
ii) Felicitou o Egipto e a Comissão pela assinatura do Acordo de Acolhimento; 
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iii) Instou a Comissão a equipar o Centro com os recursos humanos e financeiros 

necessários para que o Centro se torne operacional; 
 
iv) Sugeriu que o Centro deveria beneficiar do Fundo para a Paz da UA; 
 
v) Sublinhou a importância da reconstrução pós-conflito, a fim de promover a 

estabilidade e evitar o ressurgimento de conflitos; 
 
vi) Sublinhou a necessidade de os Estados-membros investirem na 

sustentabilidade da paz como um requisito para o desenvolvimento 
socioeconómico, sublinhando a necessidade de abordar o nexo entre paz e 
segurança e Desenvolvimento; 

 
vii) Referiu que o centro é considerado um investimento directo na 

sustentabilidade da paz, tendo-o operacionalizado deve forjar o nexo entre a 
paz e o desenvolvimento, mais ainda é uma verdadeira materialização da 
apropriação africana dos melhores meios para enfrentar os desafios pós-
conflito para a paz, com o objectivo final de evitar a recaída no conflito; 

 
viii) A operacionalização do centro enquadra-se diretamente no tema do ano de 

2020, no que diz respeito ao silenciar das armas; 
 
ix) Destacou a necessidade urgente de abordar as causas profundas dos 

conflitos no continente, como parte do mecanismo da iniciativa de silenciar as 
armas, levada a cabo pela União Africana; 

 
x) A Gâmbia louvou a Comissão pelo apoio que tem recebido em matéria de 

reconstrução pós-conflito que visa fortalecer as instituições nacionais como a 
polícia, os direitos humanos e o Estado de direito;   

 
xi) Solicitou-se um esclarecimento sobre a cronologia para o lançamento do 

Centro e a afectação de pessoal para Cairo. 
 
180. A Directora do Departamento de Paz e Segurança prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) Agradeceu aos Estados-membros pelo seu  apoio e prestou homenagem ao 
Egipto pela sua cooperação na criação do Centro; 

 
ii) Informou que haveria consultas no seio da Comissão e em estreita 

colaboração com o Egipto no que diz respeito ao lançamento e afectação de 
pessoal;   

 
181. Em conclusão, o CRP: 
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i) Tomou nota do relatório intercalar da Comissão sobre a implementação da  
Decisão da Assembleia relativa ao Centro de Reconstrução e 
Desenvolvimento Pós-Conflito da União Africana; 

 
ii) Remeteu o relatório ao Conselho Executivo para apreciação e aprovação.  
 

iii) Recomenda que o Centro seja dotado de recursos financeiros e humanos para 
que possa funcionar de forma óptima; 

 
(v) Relatório do Alto Representante para o Financiamento da União e o 

Fundo da Paz sobre os Resultados das Consultas Regionais sobre a 
Questão da Avaliação do Fundo da Paz da UA - Doc.EX.CL/1193(XXXVI) 

 
182. O Alto Representante da UA para o financiamento da União e do Fundo para a  Paz 
apresentou um relatório sobre a operacionalização do Retiro do Fundo para a  Paz da UA, 
reunindo a Mesa do Comité de Representantes Permanentes, o Conselho de Paz e 
Segurança, o Conselho de Governadores  do Fundo para a Paz da UA, o Presidente do 
Comité de Ministros das Finanças (F15) e os Presidentes dos Subcomités do CRP  para 
Questões de Auditoria,  Supervisão Geral e Coordenação e  Questões Orçamentais, 
Financeiras e Administrativas, realizado em Adis Abeba em 11 de Janeiro de 2020, em 
conformidade com a Decisão EX CL/Dec.1061(XXXV).. do Conselho Executivo de Julho 
de 2018. 
 
183. Após a apresentação, os membros da CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos: 
 

i. O relatório deve ser analisado pelo CPS, visto que não consta do mandato do 
CRP e a actual situação em que algumas regiões estão em desacordo, é 
aconselhável que esta questão seja analisada com base no princípio da 
equidade e da solidariedade; 

 
ii. A questão do Fundo para a Paz e da avaliação da contribuição tem sido 

sempre uma questão conflituosa. Caso de não haja compromisso, então o 
assunto pode ser reenviado ao Comité Ministerial sobre a escala de avaliação 
e F15; 

 
iii. Dado que as discussões sobre o roteiro para a operacionalização dos 

restantes elementos do Fundo para a Paz da UA foram adiadas, é necessário 
que as estruturas relevantes sejam envolvidas nas reuniões subsequentes; 

 
iv. O Gestor do Fundo para a Paz foi omitido no parágrafo 2 do relatório; 
 
v. A Região Norte manifestou a sua preocupação sobre a não conclusão das 

consultas regionais conforme decisão 1061 do Conselho Executivo e reiterou 
a sua recusa   da aplicação da escala de avaliação;   
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vi. O Comité Ministerial realizará uma reunião nos dias 2 e 4 de Fevereiro de 
2020 a nível de peritos e uma reunião a nível ministerial, respectivamente, e 
que esta questão poderá ser analisada durante a referida reunião; 

 
vii. O relatório distribuído aos Estados-membros não é muito preciso e necessita 

de ser revisto; incentiva-se aos Estados-membros a darem o seu contributo 
para o seu enriquecimento; 

 
viii. Uma delegação declarou que durante o Retiro do CPS foi decidido que o 

Secretariado do Fundo para a Paz deveria fazer parte do Departamento de 
Paz e Segurança, a fim de garantir a proximidade e a eficiência;  

 
ix. Algumas delegações esclareceram que os retiros não têm poder de decisão e 

que a localização adequada do Secretariado é na Mesa do Presidente, de 
acordo com a decisão da Assembleia de Janeiro de 2018. 

 
 
x. Foi levantada a preocupação de que os membros do F15 não estarão na 

reunião do comité ministerial em 2 de Fevereiro de 2020.mas foi esclarecido 
que o F15 irá participar  na reunião  

xi. Uma proposta da região Norte foi distribuída , sugerindo que a   escala de 
contribuição da  região da África Central  devia ser   de  10% e   que a das 
outras quatro regiões devia ser de 22,5%. 

 
184. O representante do Alto Representante da UA para o financiamento da União e do 
Fundo de Paz prestou os seguintes esclarecimentos: 

 
i. Informou que a Região Sul ainda está em consultas e que voltará à CUA em 

devido tempo e que a Comissão ainda aguarda uma posição formal final da 
Região Ocidental. 

 
185. Em conclusão, o CRP: 

 
i) Tomou nota do Relatório do Alto Representante da UA para o Financiamento 

da União e do Fundo para a Paz sobre o resultado das Consultas Regionais 
sobre a questão da avaliação do Fundo para a Paz da UA;  

 
ii) Recomendou que consultas regionais fossem finalizadas para que o relatório 

fosse apresentado ao Conselho Executivo para apreciação. e que o Comité 
Ministerial, que estabelece conjuntamente a escala de avaliação e a F15, 
analisará o assunto durante a reunião de 2 e 4 de Fevereiro de 2020 a nível de 
peritos e a nível ministerial, respectivamente. 
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(vi) Relatório de Actividades e Decisão do Aids Watch Africa de 2019 (AWA) 
- Doc.EX.CL/1194(XXXVI) 

 
186. O Relatório de Actividades foi apresentado pelo Chefe de Divisão em Exercício 
sobre SIDA, TB, Malária e Outras Doenças Infecciosas no Departamento dos Assuntos 
Sociais. 
 
187. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos da seguinte forma: 

 
i) O evento Aids Watch Africa (AWA), que acontecia à margem da Cimeira de 

Junho/Julho, foi adiado para a Cimeira de Janeiro/Fevereiro, como 
consequência da política de Uma Cimeira; 
 

ii) Durante a Trigésima Primeira Sessão Ordinária em Nouakchott, Mauritânia, 
em Julho de 2018, a Conferência da União concordou em fazer do Aids Watch 
Africa (AWA) um ponto da Agenda em vez do tradicional evento paralelo ao 
almoço; 

 
iii) O Presidente da União é o Presidente do Aids Watch Africa (AWA) e é 

mandatado para apresentar um relatório de progresso aos seus pares; 
 

188. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do Relatório de Progresso e das Decisões do AIDS Watch Africa 
2019 (AWA); 
 

ii) Recomendou que o relatório fosse submetido à consideração da Assembleia 
através do Conselho Executivo. 

 
(vii) Sessão de Informação sobre o Comité Ministerial de Acompanhamento 

sobre a Implementação da Agenda 2063 - Doc.EX.CL/1195(XXXVI) 
 
189. A nota de informação foi apresentada por S. E. Zenene SINOMBE, presidente do 
Comité Ministerial de acompanhamento da implementação da Agenda 2063 a nível dos 
Embaixadores e Representante Permanente da República do Botsuana. 
 
190. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Felicitaram o Presidente do Subcomité pela sua liderança e pelo trabalho do 
Subcomité; 
 

ii) Necessidade de os Estados-Membros aplicarem as ferramentas e os modelos 
desenvolvidos para analisar os dados nacionais e informar os progressos na 
implementação da Agenda 2063 no quadro dos seus planos nacionais de 
desenvolvimento; 
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iii) Necessidade de trocar a data do evento paralelo sobre a apresentação dos 

relatórios nacionais dos Estados-Membros relativos à implementação da 
Agenda 2063 para 6 de Fevereiro de 2020, em Adis Abeba, de modo a não se 
sobrepor com a Sessão do Conselho Executivo previsto nos dias 6 e 7 de 
Fevereiro de 2020; 
 

iv) Visto que o mandato do Subcomité termina em Março de 2020, os decanos 
regionais são convidados a designar, com a maior brevidade possível, os 
novos membros para a composição do novo Subcomité; 
 

v) A delegação da África do Sul indicou que o governo Sul-africano criou um 
jornal em 5 línguas com vista a popularizar a Agenda 2063; 
 

vi) Necessidade de os Estados-Membros integrarem a Agenda 2063 a nível 
nacional; 
 

vii) Felicitaram a organização de um seminário sobre a implementação da Agenda 
2063 que teve lugar em Nairobi, Quénia, em Novembro de 2019, cujos 
trabalhos foram muito úteis para os Estados-membros; 

viii) Saudaram a aplicação dos indicadores quantitativos e seu alinhamento aos 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS); 
 

ix) A delegação argelina indicou que a preparação dos relatórios nacionais sobre 
o progresso da implementação da Agenda 2063, é uma etapa que requer 
tempo, visto que se trata de uma abordagem multissectorial; 
 

x) Necessidade de enviar Missões de Avaliação para a implementação da 
Agenda 2063 nos Estados-Membros; 
 

xi) A delegação Sarauí, na qualidade de decano da África do Norte, indicou que 
os consultores estão a trabalhar no sentido de designar o Representante da 
África do Norte para a composição do novo Subcomité da Agenda 2063; 
 

xii) A delegação ruandesa indicou que as autoridades ruandesas iniciaram o 
processo de integração da Agenda 2063 e realizaram igualmente uma 
avaliação de alinhamento dos indicadores dos ODS aos indicadores da 
estratégia nacional de redução da pobreza. 

 
191. A Comissária para as Questões Políticas prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i)  A CUA desempenha um papel importante na integração nacional da Agenda 
2063 e pode apoiar os Estados-membros na elaboração dos seus relatórios 
nacionais sobre a implementação da Agenda 2063; 
 

ii) A CUA deverá ser responsabilizada pelo acompanhamento e avaliação da 
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implementação da Agenda 2063 nos Estados-membros; 
 

iii) O reforço da colaboração entre a CUA, os Órgãos da UA e os Estados- 
Membros é necessário para tornar mais abrangentes os relatórios de 
implementação da Agenda 2063.  

 
192. O Presidente do subcomité sobre a Agenda 2063 prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) Felicita a elaboração do relatório continental sobre a implementação da 
Agenda 2063, decorridos 6 anos da criação da Agenda 2063; 
 

ii) Saúda os esforços envidados pela CUA e a CEA para alinhar a Agenda 2063 
à Agenda 2030; 
 

iii) Felicita a implementação da «ferramenta integrada de planeamento e 
apresentação de relatórios », resultado da colaboração entre a CUA, AUDA-
NEPAD e a CEA, cujo lançamento oficial terá lugar em Março de 2020; 

 
iv) A CUA, através da Direcção de Planificação Estratégica de Politicas, 

Acompanhamento, Avaliação e Mobilização de Recursos (SPPMERM), 
envolveu-se no processo de integração da Agenda 2063; 
 

v) Apela a todos os Departamentos da CUA a envolverem-se plenamente na 
integração da Agenda 2063; 
 

vi) A CUA deve actualizar regularmente as informações relativas à 
implementação dos projectos emblemáticos da Agenda 2063 e manter os 
Estados-Membros informados. 

 
193. Em conclusão, o CRP: 
 

i) O Comité congratula-se com a criação do mecanismo de monitorização e 
avaliação e da ferramenta integrada de planeamento e apresentação de 
relatórios, que são realizações importantes na implementação da 
Agenda.2063; 
 

ii) Toma nota do relatório. 
 
  

(viii) Relatório da Comissão da União Africana sobre as ofertas dos Estados- 
Membros para acolher o Centro de Excelência sobre Mercado Inclusivo 
Africano (AIMEC) - Doc.EX.CL/1196(XXXVI) 

 
194. O relatório e o projecto de decisão foram apresentados por um representante do 
Gabinete do Presidente da Comissão. 
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195. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Saúdam a qualidade do relatório apresentado e o profissionalismo da equipa 
de peritos que liderou este processo; 
 

ii) A delegação do Benim fez os três comentários seguintes:  
 

(a)  o relatório deverá ser analisado pelo Conselho Executivo de acordo 
com o procedimento; 

b)  os critérios políticos devem ser tidos em conta, para além dos critérios 
técnicos, nas decisões sobre o acordo de sede, em particular o 
princípio da distribuição regional equitativa dos órgãos da UA; 

(c)  o Benin tenciona iniciar discussões com a Tunísia na procura de um 
entendimento sobre a decisão a tomar pelos órgãos deliberativos 
sobre o acordo de sede do AIMEC. 

 
iii) A Decisão EX/CL/Dec.1057 sobre a implementação da Distribuição Regional 

Equitativa dos órgãos da UA deve ser tida em conta no Relatório; 
 
196. A Conselheira Jurídica prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Em conformidade com o procedimento, cabe à Conferência tomar decisões 
sobre os acordos de sede dos órgãos da UA. Isto deve reflectir-se no projecto 
de decisão, substituindo "decide" por "recomenda à Conferência". 

 
197. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Toma nota do relatório; 
 

ii) Decide acrescentar um parágrafo ao projecto de decisão agradecendo à 
República do Benim e à República da Tunísia pelas suas ofertas para acolher 
o AIMEC;  
 

iii) O Conselho Executivo deve tomar nota do projecto de decisão e recomendá-
lo à Conferência para apreciação e aprovação. 

 
(ix) Relatório sobre Estabelecimento do Alto Conselho de Autoridades 

Locais da União Africana (AU-HCLA) - Doc.EX.CL/1197(XXXVI). 
 
198. O Presidente do Subcomité do CRP de Reforma Estrutural explicou que: 
 

i) O Subcomité não analisou a estrutura proposta do Alto Conselho de 
Autoridades devido a falta de adopção do Estatuto que o estabelece; 
 

ii) Recomenda-se, portanto, que este ponto seja analisado posteriormente, após 
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a adopção do Estatuto. 
 
199. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) A análise do relatório é adiada para a 37.ª sessão Ordinária do Conselho 
Executivo, prevista para Junho/Julho de 2020. 

 
(x) Relatório sobre a Situação na Palestina e no Médio Oriente - 

Doc.EX.CL/1198(XXXVI) 
 
200. O Relatório foi apresentado pelo Director dos Assuntos Políticos.       
 
201. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos da seguinte forma: 
 

i) Conforme a prática, a União Africana reafirma o seu firme apoio à causa 
palestiniana em cada Cimeira Ordinária; 
 

ii) A Comissão deve distribuir o Projecto de Declaração em todas as línguas de 
trabalho da União Africana; 
 

iii) A responsabilidade do Estado de Israel pelos seus actos deve ser 
adequadamente reflectida no relatório e, portanto, a palavra "colonos 
israelitas" no parágrafo Um deve ser substituída por "Estado de Israel" e por 
todo o relatório; 
 

iv) A referência legislativa deve ser incluída nos dois documentos, quando 
aplicável; 
 

v) Os parágrafos 11, 12 e 13 do projecto de Declaração devem ser reformulados 
por forma a torná-los mais claros e concisos; 
 

vi) Procurou-se esclarecer se o relatório é de Janeiro a Junho de 2019, conforme 
indicado no relatório; 
 

vii) A forma como o parágrafo 20 do relatório é redigido dá a impressão de que 
existem dois caminhos paralelos, um sendo a reconciliação e o outro, eleições 
que não é o caso. O objectivo final das eleições é alcançar a reconciliação. 
Assim, as linhas que vão de “desde o povo palestiniano” até o final do 
parágrafo 20 devem ser excluídas e substituídas por “O objectivo final das 
eleições é alcançar a reconciliação”; 
 

viii) É necessário alinhar o relatório e o projecto de Declaração em todas as línguas 
da UA e melhorar a redacção em ambos documentos; 
 

ix) Acrescente o seguinte parágrafo “Saúda a  Decisão da AGNU adoptada em 
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Dezembro de 2019, de renovar o mandato da UNRWA por mais três anos até 
2023, e exorta a comunidade internacional a apoiar ainda mais os activos 
financeiros da Agência com o objectivo de permitir que ela cumpra plenamente 
o seu mandato ”tanto no final do relatório quanto no projecto de Declaração, 
sobretudo mediante a substituição do parágrafo 7 operativo da Declaração; 
 

x) A retomada das negociações entre os dois lados é fundamental para o alcance 
de uma paz duradoura no Médio-Oriente; 
 

xi) Reiteraram a sua condenação à ocupação forçada de terras palestinas e 
lamentam que o Governo de Israel não respeita as leis internacionais; 
afirmando a necessidade de se alcançar uma solução abrangente com base 
nas decisões pertinentes do CSNU nas fronteiras de 1967; 
 

xii) Acrescente o seguinte no final do parágrafo 11: “Esta política representa um 
caso de segregação racial e contradiz a Convenção internacional sobre a 
supressão e punição do crime de apartheid; 
 

xiii) Propuseram a exclusão dos parágrafos 17 e 18 do relatório por parecerem 
redundantes; 
 

xiv) Deve ser feita referência na Declaração às resoluções relevantes existentes. 
 
202. O Director prestou esclarecimentos da seguinte forma: 
 

i) O relatório cobre o período de Janeiro a Dezembro de 2019 e as alterações 
necessárias serão feitas para reflectir isso; 
 

ii) Todos os comentários e propostas dos Estados-Membros receberão a devida 
apreciação e serão incluídas no relatório final e no Projecto de Declaração; 
 

iii) Os Estados-Membros são convidados a apresentar os seus comentários e 
observações por escrito ao Departamento de Assuntos Políticos, a fim de 
serem incluídas na versão alterada; 
 

iv) Um pequeno comité composto pelos Estado-Membro, bem como a Comissão 
da UA, reunir-se-á e aperfeiçoará os dois documentos. 

 
203. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do relatório e do Projecto de Declaração sobre a situação na 
Palestina e no Médio Oriente e recomendou-no para aprovação pela 
Assembleia depois de incluir as observações e propostas dos Estados- 
Membros; 
 

ii) Reafirmou o apoio da União Africana à causa palestina; 
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iii) iii) Solicitou à Comissão que distribuísse o projecto de Declaração em todas 

as línguas de trabalho da União Africana; 
 

iv) Concordou que o Comité de Redacção se reunisse para reexaminar e 
aperfeiçoar os dois documentos para apreciação pela Cimeira. 

 
(xi) Relatório sobre a Situação Humanitária em África - 

Doc.EX.CL/1199(XXXVI). 
 
204. O Relatório foi apresentado pelo Director dos Assuntos Políticos. 
 
205. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos: 

i) Os países de origem devem ser integrados no grupo de trabalho UA/NU/UE e 
os seus países devem ser consultados sobre a via a seguir; 
 

ii) A delegação da Líbia indicou que o seu país possui migrantes ilegais e não 
refugiados. Estes indivíduos são alojados em centros de recepção e não em 
campos de refugiados onde lhes é prestada assistência até que seja 
encontrada uma solução óptima para a sua situação; 
 

iii) Existem dois tipos de migrantes ilegais na Líbia, incluindo aqueles que já estão 
envolvidos na vida profissional, trabalhando em diferentes sectores e estão a 
receber um subsídio de rendimento de US$ 200 do governo Líbio. Existem 
cerca de 600.000 deles, segundo as Nações Unidas, pelo que não devem ser 
contados como refugiados, O outro tipo de migrantes são os que usam a Líbia 
como um país de trânsito para outros destinos  
 

iv) Os dados sobre o número de refugiados no Sudão devem ser corrigidos;  
  

v) A delegação sudanesa rejeitou o termo “país produtor de refugiados" por ser 
inadequado, uma vez que o país era somente um ponto de trânsito para muitos 
migrantes ilegais; 
 

vi) A abertura do Centro Continental Operacional de Cartum para as Migrações 
(KOCK) é de saudar; 
 

vii) A necessidade de acelerar a operacionalização da Agência Humanitária 
Africana para que África possa gerar as suas próprias estatísticas em matéria 
de refugiados; 
 

viii) A delegação argelina propôs que a secção do relatório sobre a Região Norte 
mencionasse o papel da União Africana, para além do da Argélia e das Nações 
Unidas, na prestação de assistência humanitária ao  campo  de refugiados 
Sarauí em Tendouf; 
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ix) O Governo argelino e as agências da ONU prestam ajuda humanitária. Esta crise 

de refugiados é uma das situações mais prolongadas de refugiados em África que 
luta continuamente para conseguir atenção internacional e a atribuição de recursos.  
 

x) Uma delegação destacou que aliviar o sofrimento das populações nos campos de 
refugiados de Tindouf, na Argélia, continua a ser da responsabilidade do país de 
acolhimento que tem a obrigação de preservar o carácter civil dos campos e de 
facilitar um recenseamento e registo completo, em cooperação com o ACNUR e 
em conformidade com as Convenções da OUA de 1969. que diz: "A situação dos 
refugiados Sarauí continua a ser motivo de grave preocupação e a União Africana 
apela à comunidade internacional para contribuir para melhoria das condições de 
vida das pessoas afectadas"; 
 

xi) Havia também a necessidade de diferenciar entre refugiados climáticos e 
refugiados políticos e económicos 
 

xii) Houve igualmente a necessidade de harmonizar os dados contidos nos parágrafos 
3 e 7 do relatório sobre o número de refugiados no Uganda e no Sudão; 

 
xiii) Necessidade de utilizar o termo "repatriados voluntários" para se adequar à 

terminologia jurídica das Nações Unidas; 
 

xiv)  A necessidade de esclarecer o DDR mencionado no relatório e as fontes de 
informação; 
 

 
xv) Mencionar o título completo "O Pacto Mundial sobre os Refugiados" para evitar 

confusão com "O Pacto Mundial para as Migrações"; 
 

xvi) A delegação sarauí lamenta a brevidade do parágrafo sobre a situação dos 137.600  
refugiados sarauís em cinco acampamentos. Foi necessário informações precisas 
para entender as causas desta situação humanitária, que dura há mais de 40 anos; 

 
xvii) A abordagem regional do relatório adoptado este ano representa uma mudança de 

paradigma positiva que reflecte melhor a realidade no terreno; 
 

xviii) A situação das crianças nos campos de refugiados é preocupante; 
 

xix) A solução humanitária para o problema dos refugiados permanece temporária uma 
vez que não é acompanhada pela procura de soluções duradouras através da 
consolidação da paz e do desenvolvimento; 

 
xx) A delegação nigeriana informou o CRP da criação de um ministério responsável 

pelas questões humanitárias, catástrofes e desenvolvimento social, que está a 
trabalhar para encontrar soluções duradouras para os 2.000.000 de refugiados que 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 99 
  

está a acolher; 
 

xxi) A delegação do Burkina Faso lamentou a utilização do termo "conflitos 
intercomunitários” no parágrafo 78 do relatório e propôs a sua substituição pelo 
termo "actos terroristas", que corresponde à situação no terreno; 

 
xxii) A delegação do Burkina Faso solicitou também o aditamento de um parágrafo no 

projecto de decisão para felicitar os esforços desenvolvidos pelo Burkina Faso na 
sua luta contra os grupos terroristas cujas acções estiveram na origem da 
deslocação interna das populações; 

 
xxiii) A delegação da Etiópia informou que o número de deslocados na Etiópia é de 

350.000, dado que o seu número tinha diminuído na sequência do regresso da 
maioria deles às suas regiões de origem, na sequência da política implementada 
pelo Governo; 

 
xxiv) A delegação de Marrocos rejeitou o número de 173.600 refugiados no campo de 

Tindouf, lembrando que o ACNUR tinha mencionado o número de 90.000 nos seus 
relatórios desde 2018;  

 
xxv) A delegação de Marrocos propôs o aditamento do parágrafo seguinte à secção IV 

(3) do Relatório: a situação dos refugiados... Bojadour e Auserd, a este respeito, 
convém recordar que o ACNUR declarou que continuará a considerar 90.000 como 
o número para planeamento até à realização de um registo e recenseamento 
completos nos campos de refugiados em Tindouf, na Argélia; 

 
xxvi) A delegação da África do Sul convidou a Comissão da UA a solicitar informações 

junto do ACNUR sobre o número exacto de pessoas que se tinham refugiado numa 
igreja na Cidade do Cabo, África do Sul.  A delegação declarou ainda que são 
jovens que se recusam a ir à escola e, em vez disso, querem emigrar para os 
Estados Unidos e o Canadá. A delegação salientou ainda  que o Governo da África  
do Sul estava embraçado com a situação, especialmente porque a África do Sul 
não tem um campo de refugiados no seu território; 

 
xxvii) A delegação das Comores solicitou que o relatório mencionasse os danos humanos 

e materiais sofridos pela União das Comores na sequência da passagem do ciclone 
Kenneth. 
 

 
206. O Director do Departamento de Assuntos Políticos prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) As alterações propostas serão reflectidas no relatório revisto; 
 

ii) A operacionalização do centro de migração de Cartum irá limitar as 
dificuldades relacionadas com os números dos refugiados; 
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iii) O ACNUR será consultado sobre o número exacto de refugiados numa igreja 

na Cidade do Cabo, África do Sul; 
 

iv) As actividades a favor dos refugiados se alargarão muito além do ano de 2019, 
Ano dedicado aos Refugiados  
 

207. Para além da intervenção do Director do Departamento de Assuntos Políticos, o 
Comissário para os Assuntos Políticos deu as seguintes respostas: 
 

i) O número de refugiados é geralmente muito volátil devido à rápida mudança 
da situação no terreno; 
 

ii) Quanto ao número de refugiados nos campos de Tindouf, as agências 
humanitárias reportaram o número de 173.600, enquanto o ACNUR reportou 
90.000. Até que seja conhecido o número que mais se aproxima da realidade 
no terreno, seria aconselhável manter ambos os números no relatório; 
 

iii) Saúda a Nigéria pela criação de um ministério dedicado à gestão das questões 
dos refugiados; 
 

iv) A situação das crianças nos campos de refugiados é tanto mais preocupante 
quanto a maioria delas está fora da escola por longos períodos de tempo; 

 
v) O assunto dos refugiados será sempre actual, desde que as armas sejam 

silenciadas; 
 

vi) A repatriação nem sempre é voluntária, pelo que é necessário acordar com os 
Estados-Membros em causa uma abordagem que permita encontrar a fórmula 
adequada.  

 
208. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Toma nota do relatório; 
 

ii) Saúda a abordagem regional adoptada no relatório; 
 

iii) Solicita à Comissão que incorpore as alterações propostas pelos Estados-
Membros no relatório; 
 

iv) Solicita às diversas delegações que transfiram verbalmente para a Comissão 
os números exactos dos refugiados acolhidos pelos seus respectivos países. 

 
(xii) Relatório de Progresso sobre o Estabelecimento do Fundo da Juventude 

da União Africana - Doc.EX.CL/1200(XXXVI) 
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209. O relatório foi apresentado pelo Comissário para os Recursos Humanos, Ciência e 
Tecnologia. 
 
210. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) O relatório concentrou-se mais na estratégia e na estrutura do Fundo do que 
nas modalidades de financiamento do Fundo e da sua governação; 

ii) O relatório deveria ter sido analisado previamente pelos Subcomités do CRP 
para a Reforma Estrutural e para a Supervisão e Coordenação Geral dos 
Assuntos Orçamentais, Financeiros e Administrativos, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos; 

iii) O estatuto das 7 pessoas eminentes independentes no Conselho Executivo 
mencionado no parágrafo 17 deve ser clarificado para assegurar a 
apropriação do Fundo pela UA; 

iv) O relatório destaca as importantes contribuições financeiras esperadas dos 
parceiros, o que constitui um risco de perda do controlo da UA sobre o Fundo; 

v) O relatório não especifica as fontes de financiamento que tornarão possível a 
operacionalização do Fundo; 

vi) A auditoria também destacou a pluralidade de fundos criados mas não 
operacionais por falta de fundos; 

vii) O Fundo, por si só, não pode resolver todos os problemas que a juventude 
africana enfrenta; deve ser prevista uma abordagem holística; 

viii) É principalmente da responsabilidade dos Estados-Membros tomar a seu 
cargo os problemas dos jovens a nível nacional; 

ix) Há uma necessidade urgente de operacionalizar o Fundo que foi criado em 
2017, a fim de reduzir a taxa de desemprego dos jovens em 25% até 2023 
(aspiração 6 da Agenda 2063). 
 

211.  A Comissária prestou os seguintes esclarecimentos  
i) As recomendações feitas serão levadas em conta na versão revista do 

relatório; 
 

ii) Embora o Fundo não seja capaz de abordar todas as questões relativas aos 
jovens, precisava de ser operacionalizado de acordo com a decisão da 
Conferência que o estabeleceu em 2017;  
 

iii) O financiamento do Fundo depende mais dos Estados-Membros; a 
contribuição esperada dos parceiros servirá de apoio; 
 

iv) No que diz respeito ao financiamento, a decisão que estabelece o Fundo 
previa uma taxa de 1% do orçamento anual da UA; até à data, não foi cobrada 
qualquer taxa; 
 

v) Além disso, o Fundo foi concebido para ser um fundo fiduciário que deve criar 
juros para permitir que o Fundo possa gerar os seus próprios rendimentos; 
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vi) A governação do Fundo será assegurada por um comité composto 
exclusivamente por personalidades africanas; 
 

vii) O Fundo será orientado no seu funcionamento pelo Fundo para a Paz, cuja 
implementação está suficientemente avançada. 

 
212.  Em conclusão, o CRP concordou com o  seguinte: 
 

i) Toma nota do relatório; 
 

ii) Solicita à Comissão que incorpore as alterações numa versão revista; 
 

iii) O relatório deve ser analisado pelo Subcomité de Reforma Estrutural e pelo 
Subcomité de Supervisão Geral e Coordenação em Matéria Orçamental, 
Financeira e Administrativa; 
 

iv) Remete sua análise como um relatório de actividade para a 38.ª Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo agendada para Fevereiro de 2021. 

 
(xiii) Seguimento da 1ª Reunião de Coordenação Semestral, a 8 de Julho de 

2019, Niamey, Níger - Doc.EX.CL/1203(XXXVI) 
 
213. O relatório e o respectivo projecto de decisão foram apresentados pelo Chefe da 
Unidade de Reforma Institucional da UA. 
 
214. A delegação do Egipto, que presidiu às reuniões a nível de peritos para rever o 
projecto de protocolo sobre as relações entre a UA e as CER e o projecto de regulamento 
interno da reunião de coordenação, prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Recorda a Declaração de Niamey da primeira reunião de coordenação entre 
a UA e as Comunidades Económicas Regionais (CER) que, no seu parágrafo 
12, "solicitou à CUA e às CER que colaborassem com os Estados-Membros 
neste processo antes da sua apresentação ao Comité Técnico Especializado 
(CTE) de Justiça e Assuntos Jurídicos, e a sua adopção até à próxima sessão 
da Conferência da UA, após a sua análise aprofundada na 36.ª Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo, em Fevereiro de 2020".; 
 

ii) O CRP criou um grupo de peritos para analisar os três (3) seguintes projectos 
de documentos:  

 
a) O protocolo revisto sobre a relação entre a UA e os CER. Este documento 

foi aprovado pelo CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos; 
 

b) O projecto de regulamento interno da reunião de coordenação. O CRP 
deverá decidir sobre os critérios para a rotação dos Chefes Executivos 
que irão discursar na cerimónia de abertura da reunião de coordenação, 
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de acordo com o n.º 1 doArtigo 10.º. A reunião de peritos não chegou a 
um consenso sobre esta questão; 

 
c) O documento sobre a divisão do trabalho entre a UA e as CER requer 

uma análise mais aprofundada e será, portanto, remetido para a 37.ª 
sessão do Conselho Executivo agendada para Julho de 2020. 

 
iii) A criação de um grupo de peritos para a análise aprofundada dos documentos 

jurídicos foi muito bem-sucedida e esta prática deve agora ser encorajada 
como método de trabalho. 

 
215. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Agradecem ao Egipto pela sua liderança durante as reuniões do grupo de 
peritos; 
 

ii) Agradecem à Unidade de Reforma Institucional pelo trabalho realizado desde 
a primeira reunião de coordenação realizada em Niamey, Níger, em Julho de 
2019; 
 

iii) O Regulamento Interno da reunião de coordenação também deve ser aplicado 
ao Comité de Coordenação;  
 

iv) O Artigo 1.º do projecto de regulamento interno da reunião de coordenação 
refere-se e define o "Conselho Executivo"; no entanto, não há qualquer 
menção a ele no corpo do texto; deve haver uma ligação entre o Conselho 
Executivo e a reunião de coordenação; 
 

v) Suprimir o parágrafo 5 do projecto de decisão relativo à adopção do Protocolo 
revisto sobre as relações entre a UA e as CER, uma vez que o Protocolo já 
está incorporado no projecto de decisão sobre os instrumentos jurídicos; 
 

vi) A apresentação feita pela delegação do Egipto sobre o trabalho realizado pelo 
grupo de peritos deverá ser enviada aos Membros do Conselho Executivo, sob 
a forma de um resumo escrito; 
 

vii) O artigo 7.º do projecto de regulamento interno deve ser, logicamente, o último 
artigo do documento; 
 

viii) O parágrafo 5 do projecto de decisão trata do protocolo sobre as relações 
entre a UA e as CER mas não se refere ao BAD, à CEA ou ao líder promotor 
da ZCLCA, como solicitado pelos Chefes de Estado na primeira reunião de 
coordenação; 
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ix) Substituir o termo "Directores-Gerais" no artigo 4.º do Projecto de 
Regulamento Interno por “Chefes Executivos” na versão francesa do 
documento; 
 

x) Na sequência da decisão de alargar a participação de certas instituições 
continentais como o BAD ou a CEA na reunião de coordenação, seria também 
necessário incluir instituições sub-regionais como a Comissão da Bacia do 
Lago Chade (CBLC) ou o Comité Inter-Regional de Cooperação (CIC), que 
estão envolvidos num processo de reforma e que podem beneficiar da 
dinâmica das relações entre a UA e as CER; 
 

xi) O parágrafo 5 do projecto de decisão sobre a aprovação do protocolo revisto 
não é relevante, uma vez que a questão da divisão de tarefas entre a UA e as 
CER está a ser mais aprofundada; 
 

xii) O Projecto de Regulamento Interno  deve reflectir a participação de 
instituições como o BAD, a CEA ou a AUDA-NEPAD; 

xiii) Necessidade de adoptar o n.º 1, alínea d) do artigo 10.º do projecto de 
regulamento interno; 
 

xiv) O Protocolo Revisto foi discutido e adoptado na sessão do CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos realizada em 14 de Novembro de 2019 em Adis Abeba e 
isto deve ser reflectido no relatório; 
 

xv) Necessidade de alinhar a versão árabe do Projecto de Regulamento Interno 
com a versão inglesa. Alguns termos jurídicos estão mal traduzidos; 
 

xvi) Lamentar a qualidade da tradução dos documentos de trabalho e salientar a 
necessidade de  se proceder  à terciarização  dos serviços de tradução, que 
são mais eficientes e menos onerosos; salientar também a necessidade de se 
utilizar tradutores especializados, especialmente no domínio jurídico. 

 
216. A delegação do Egipto prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) O parágrafo 5 do projecto de decisão refere-se ao projecto de protocolo revisto 
adoptado na sessão do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos; 
 

ii) Há consenso de que apenas um Chefe do Executivo deve falar em nome das 
8 CER na cerimónia de abertura da reunião de coordenação; contudo, cabe 
ao CRP decidir sobre os critérios de rotatividade geográfica referidos no n.º 1, 
alínea d) do artigo 10.º; 
 

iii) A possibilidade mencionada pelo Chefe da Unidade de Reforma Institucional 
de alargar a participação a CEA e do BAD na reunião de coordenação foi 
mencionada como exemplo; o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Interno da 
reunião de coordenação intercalar estabelece que "o Presidente da Reunião 
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de Coordenação pode (...) convidar formalmente os Estados-Membros, 
instituições ou indivíduos de acordo com os pontos específicos da agenda em 
análise”; 
 

iv) O projecto de decisão nos seus parágrafos 5 e 6 refere-se à aprovação do 
Protocolo Revisto e do Projecto de Regulamento Interno, ambos já incluídos 
no projecto de decisão sobre os instrumentos jurídicos; o Gabinete do 
Conselheiro Jurídico deve, portanto, aconselhar o CRP sobre as medidas a 
tomar para evitar a duplicação das decisões a serem aprovadas. 

 
217. O Responsável da Unidade de Reforma Institucional prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) o projecto de aplicar o regulamento interno da reunião de coordenação ao 
comité de coordenação exigirá uma análise mais aprofundada, uma vez que 
se trata de reuniões de diferentes níveis; 

ii) Necessidade de tradutores especializados na área jurídica, tendo em conta a 
dificuldade de um tradutor generalista compreender e traduzir correctamente 
um texto jurídico; 
 

iii) Na 1.ª Reunião de Coordenação Semestral, os Chefes de Estado e de 
Governo decidiram incluir a participação do BAD, da CEA, do líder da ZCLCA, 
bem como do Secretário-Geral da ZCLCA nas reuniões de coordenação 
semestral; o projecto de regulamento interno deve, portanto, reflectir isto;  
 

iv) Há necessidade de distinguir entre os membros estatutários da reunião de 
coordenação (os 5 Chefes de Estado e de Governo da Mesa da Conferência 
e os 8 Presidentes em exercício das CER e os Chefes dos Mecanismos 
Regionais) e outros participantes, que são o Presidente da CUA, os Chefes 
Executivos das CER, o Secretário Executivo da AUDA-NEPAD e os 
Presidentes das Instituições Financeiras Africanas. O BAD, a CEA e a ZCLCA 
assistem como participantes; 
 

v) O LCBC e o IRCC não podem participar na reunião de coordenação  
intercalares  na mesma qualidade que o BAD ou a CEA porque as duas 
primeiras instituições mencionadas não estão directamente envolvidas no 
processo de integração em África; 
 

vi) O Protocolo Revisto e o documento sobre a divisão do trabalho são dois 
documentos separados e, portanto, a aprovação de um não condiciona a 
aprovação do outro; 
 

vii) Não há relação entre a Reunião de Coordenação Semestral e o Conselho 
Executivo. A Reunião de Coordenação Intercalar decidiu que o Regulamento 
Interno e o Protocolo Revisto deveriam ser analisados pelo Conselho 
Executivo. 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 106 
  

 
218. O Representante do Gabinete do Conselheiro Jurídico prestou os seguintes 
esclarecimentos : 
 

i) O Protocolo Revisto sobre a relação entre a UA e as CER e o Projecto do 
Regulamento Interno da Reunião de Coordenação Semestral foram 
analisados pelo CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos no Projecto de Decisão 
sobre instrumentos jurídicos; 
 

ii) Os parágrafos 11 e 12 da Decisão da Conferência sobre a 1.ª Reunião de 
Coordenação Intercalar estipulam que a Conferência tome nota do Projecto 
de Regulamento e do Protocolo Revisto e que aprovará estes documentos 
após apreciação pelo Conselho Executivo. Por conseguinte, o Protocolo 
Revisto e o Projecto de Regulamento Interno devem ser objecto de uma 
decisão separada do projecto de decisão sobre instrumentos jurídicos; 
 

iii) A referência à participação do líder da ZCLCA e do Secretário-Geral da 
ZCLCA na Reunião de Coordenação Intercalar deve ser suprimida do 
parágrafo 6 do projecto de decisão e incorporada no n.º 1 do artigo 10.º, uma 
vez que se trata de uma decisão dos Chefes de Estado. 

 
219. .  Em conclusão, o CRP: 
 

i) Toma nota do relatório; 
 

ii) Decide que o Protocolo Revisto e o Projecto de Regulamento Interno serão 
mantidos no Projecto de Decisão do Conselho Executivo, embora já estejam 
incluídos no Projecto de Decisão sobre instrumentos jurídicos; 
 

iii) Recomendou que a participação do líder da ZCLCA e do Secretário-Geral da 
ZCLCA será reflectida no artigo 10.º do Regulamento Interno; 
 

iv) Recomendou que a rotatividade dos Presidentes das CER, aquando  da sua   
intervenção na Sessão aberta da Reunião de Coordenação Intercalar, deverá  
ser por ordem alfabética (em inglês). 

 
b) RELATÓRIOS DE OUTROS ORGÃOS DA UA 

 
(i) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO TRIBUNAL AFRICANO SOBRE 

DIREITOS DO HOMEM E DOS POVOS (AfCHPR) - 
Doc.EX.CL/1204(XXXVI) 

 
220. O Relatório de Actividades foi apresentado pelo Presidente do Tribunal. 
 
221. Após a apresentação, os membros da CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos: 
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i. Felicitaram o Tribunal pelas missões de sensibilização que realizou ao Djibuti, 

Comores e Zimbabué em 2019 e outras actividades que levou a cabo em 
2019; 

 
ii. Felicitaram o Tribunal pela organização do 4º Diálogo Judicial Africano em 

Novembro de 2019 em Kampala, Uganda. No entanto, alguns Estados- 
Membros salientaram a não permissibilidade de dar um efeito institucional aos 
resultados de um fórum de natureza consultiva; 

 
iii. Procuraram saber qual a dificuldade enfrentada pelos Estados-Membros na 

ratificação da Convenção de Kampala; 
 
iv. O Benin declarou que cumprirá a decisão do Tribunal; 
 
v. Foi relatado que a Guiné Equatorial ratificou a Convenção de Kampala; 

 
vi. Foram solicitados esclarecimentos sobre a situação da implementação da 

Decisão 1064 do Conselho Executivo, que instruiu o Tribunal a suspender a 
prática de prorrogação dos contratos dos juízes cessantes; 

 
vii. Acolheram com agrado as decisões sobre o papel do poder judicial no 

combate ao terrorismo e  protecção dos direitos humanos durante o fórum de 
diálogo em Campala; 

 
viii. Instaram a Comissão da UA e o Tribunal a acelerarem os processos de 

organização do Retiro Conjunto entre o CRP, os Órgãos Jurídicos, Judiciais e 
Legislativos da União, tendo em vista as reformas em curso; 

 
ix. Os Estados-membros foram incentivados a contribuírem voluntariamente para 

a operacionalização do Fundo de Assistência Jurídica; 
 
x. Tomaram nota da decisão da Tanzânia de se retirar do Tribunal Africano dos 

Direitos do Homem e dos Povos; 
 
xi. Foram solicitados esclarecimentos sobre a razão pela qual o Tribunal 

apresentou um relatório à 35ª Sessão do Conselho Executivo, embora seja 
necessário apresentar um relatório apenas em cada sessão ordinária da 
Assembleia. 

 
222. O Presidente do Tribunal prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Louvou o Governo do Uganda por acolher o 4º Fórum do Diálogo Africano e 
pela participação do Presidente Yoweri Museveni no evento; 
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ii) Declarou que o Estatuto Jurídico das recomendações dos resultados do 
Diálogo Judicial será canalizado através dos órgãos deliberativos da UA; 

 
iii) Esclareceu que os contratos dos Juízes cessantes não serão renovados. 

 
223. O Escrivão do Tribunal prestou os seguintes esclarecimentos como se segue:   
 

i. Explicou que o Tribunal solicitou o parecer jurídico do GCJ sobre as questões 
relacionadas com a utilização de fundos de parceiros ao que o GCJ 
aconselhou que o assunto fosse remetido ao Conselho Executivo para 
apreciação; 

 
ii. Informou que os acordos de financiamento com a UE terminaram em 

Dezembro de 2019 e que o orçamento proposto para 2020 está totalmente 
dependente do financiamento dos Estados membros; 

 
224. Em conclusão, a CRP: 

i) Tomou nota do relatório de actividades do Tribunal Africano dos Direitos 
Humanos e dos Povos; 

 
ii) Recomendou que o relatório fosse apresentado ao Conselho Executivo para 

apreciação. 
 
iii) Decidiu alterar os parágrafos 2, 3, 6 e 8 do projecto de decisão e fundir os 

parágrafos 4 e 5, remetendo-o, subsequentemente ao Conselho Executivo; 
 
 

(ii) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA COMISSÃO AFRICANA DOS 
DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS (CADHP) – 
Doc.EX.CL/1205(XXXVI). 

 
225. O relatório foi apresentado pelo Presidente da CADHP. 
 
 
226. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos  
 

 Observações Gerais 
 

i) A CADHP deve ter em conta a necessidade de assegurar um equilíbrio 
entre o respeito pelos direitos humanos e o direito soberano dos Estados-
Membros; 
 

ii) Os Estados-Membros apoiam ao CADHP e saúdam o trabalho que esta 
está a realizar; 
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iii) Felicita o novo Presidente da CADHP pela sua eleição;  
 

iv) Melhoria notória do nível de colaboração entre a CADHP e os Estados-
Membros;  

 
v) O relatório contém muitos erros factuais a serem corrigidos; 

 
vi) O parágrafo 6 do projecto de decisão precisa de ser reformulado para se 

concentrar num estudo global, com vista a melhorar o funcionamento da 
CADHP; 

 
vii) Definir os critérios que tornaram possível qualificar a realização das 

eleições como pacíficas; 
 

viii) No relatório foram mencionados importantes desenvolvimentos positivos 
a serem creditados aos Estados-Membros em questão; 

 
ix) Suprimir o parágrafo 5 do projecto de decisão; 

 
x) Suprimir a referência às autorizações permanentes a conceder pelos 

Estados-Membros para as missões de promoção e protecção da CADHP 
no ponto 4 do projecto de decisão;  

 
xi) O parágrafo 10 do projecto de decisão não está relacionado com o 

relatório e deve ser suprimido, ao passo que uma outra delegação 
sublinhou a necessidade de mantê-lo;; 

 
xii) Incentivar a colaboração entre a CADHP e todos os outros órgãos da UA 

para cobrir todos os aspectos dos direitos humanos com base numa 
perspectiva holística; 

 
xiii) No parágrafo 30 do relatório, clarificar os mandatos das ONG/OSC que 

obtiveram o estatuto de observador junto da CADHP e também 
especificar os critérios para a selecção dessas ONG/OSC; 

 
xiv) Prever o estabelecimento de um mecanismo para facilitar o regresso 

voluntário dos refugiados aos seus países de origem (parágrafo 27 do 
relatório); 

 
xv) As conclusões do retiro entre o CRP e a CADHP realizado em 2017, em 

Nairobi, Quénia, devem ser analisados pelo CRP como um ponto 
separado na sua agenda e não como um anexo ao relatório da CADHP; 

 
xvi) A CADHP deve ser 100% financiado pelos Estados, por forma a reduzir 

ou mesmo eliminar a dependência dos parceiros, de acordo com a 
decisão da Conferência; 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 110 
  

 
xvii) A análise da estrutura do Secretariado mencionada no parágrafo 61 deve 

ser feita após a reforma da UA;  
 

xviii) A CADHP deve trabalhar em estreita colaboração com o recém-criado 
Subcomité do CRP de Democracia, Direitos Humanos e Governação;  

 
xix) A CUA deve tomar medidas urgentes para executar a decisão EX.CL 974 

sobre o reforço da CADHP; no entanto, o período de seis meses 
mencionado na referida decisão parece curto; 

 
xx) Os Estados-Membros devem dispor de pelo menos um mês para 

apresentar as suas contribuições ao relatório da CADHP e não 14 dias, 
o que é muito insuficiente.  
 

  Observações Específicas 
 

 Egipto  
 
i) Apresentou todos os seus relatórios, o último dos quais foi apresentado 

em Maio de 2019; 
 

ii) Explicações solicitadas sobre a contradição em relação à comunicação 
670/17 declarada ao mesmo tempo admissível e não admissível; 

 
iii) Nenhuma explicação foi prestada em relação à alegação do parágrafo 46 

(xvii) sobre o encerramento dos meios de comunicação social e da 
internet no contexto das eleições; solicita a supressão deste ponto; 

 
iv) O Egipto formulou observações e efectuou correcções aos parágrafos 

22, 27, 35 (7) e 17 e solicitou que estes fossem revisitados. 
 

 Gâmbia 
 
i) Os esforços do Governo foram reconhecidos e saudados no relatório; 

 
ii) O Governo vai apoiar a construção da sede da CADHP.  
 

 Malawi  
 
i) O relatório foi apresentado, embora tardiamente; 

 
ii) Parágrafo 46 (xix) do relatório: o direito de manifestação está consagrado 

na Constituição. Não houve uso da força contra os manifestantes durante 
os oito meses que duraram as manifestações; pelo contrário, um oficial 
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do exército foi morto pelos manifestantes. O diferendo eleitoral que deu 
origem as manifestações foi remetido ao tribunal constitucional;   
 

iii) A CADHP deveria ter enviado uma missão de averiguação no terreno; 
 

iv) Reserva-se o direito de anexar as suas respostas ao relatório da CADHP; 
 

v) Rejeita este relatório e suas conclusões. 
 

 Angola 
 
i) Nove Estados realizaram eleições gerais pacíficas e apenas dois são 

mencionados como tendo sido pacíficos; 
 

ii) O Presidente da República criou uma comissão para prestar homenagem 
às vítimas da violência política a fim de levar a paz às famílias; esta é 
uma evolução positiva que deve ser levada em conta no relatório. 
 

 Zimbabué 
 
i) Congratula-se com os nºs 21 e 22, que mencionam que o Zimbabwe tem 

os seus relatórios actualizados; reafirma o seu empenho no cumprimento 
dos seus compromissos internacionais; 
 

ii) Está pronto para receber a missão promocional da CADHP; 
 

iii) Os raptos mencionados no parágrafo 46 do relatório não são baseados 
em factos; esta questão precisa de ser investigada; a CADHP deve 
esclarecer que se trata de uma mera alegação. 
 

 Marrocos 
 

i) O relatório não menciona os desenvolvimentos positivos entre o Reino 
de Marrocos e a CADHP; o Ministro dos Negócios Estrangeiros dirigiu 
uma carta ao Presidente da CADHP sobre os termos de referência do 
diálogo entre a Comissão e Marrocos. O diálogo entre os dois foi iniciado 
na sequência de uma carta ministerial dirigida à antiga Presidente da 
CADHP; 
 

ii) O presidente da CADHP é convidado a estabelecer contacto com o Reino 
de Marrocos; 
 

iii) Marrocos opõe-se à linguagem utilizada no relatório e na proposta de decisão 
sobre o país, que não ratificou a Carta. 
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 Guiné Equatorial 
 

i) No parágrafo 25 do relatório, mencionar o nome da Guiné Equatorial 
como o 29.º país a ratificar a Convenção de Kampala; 
 

ii) Ainda não recebeu um pedido de visita da CADHP (parágrafo 38 do 
relatório); no entanto, a Guiné Equatorial realizou uma reunião formal 
com a Comissária para os Assuntos Políticos. 
 

 África do Sul 
 
i) Submeterá o seu relatório periódico sem demora (parágrafo 22); 

 
ii) Carta de Apelo Urgente do Comissário-Relator sobre a situação dos 

direitos humanos na República da África do Sul dirigida ao Presidente da 
República: o Governo vai organizar uma conferência sobre migração no 
final de 2020 para analisar as causas profundas da migração.- 
 

 Líbia 
 

i) Reflectir no relatório a libertação de prisioneiros na Líbia; 
 

ii) Protocolo sobre a abolição da pena de morte: esta é uma questão de 
soberania dos estados e também tem implicações religiosas; a soberania 
dos estados deve ser respeitada; 

 
iii) Encoraja outros Estados-Membros a acolherem migrantes. 

 
 Eritreia 

 
i) Respondeu à comunicação que lhe foi enviada. 

 
 Nigéria 

 
i) Parágrafo 46 (xxviii): nenhum jornalista foi preso no decurso do seu 

trabalho; o jornalista mencionado foi preso por incitação à rebelião; isto 
deve ser reflectido no relatório. 
 

 RDC (a Delegação propôs os seguintes pontos para inclusão no 
relatório) 
 
i) Parágrafo 35: seria apropriado, a título de encorajamento, que fosse 

enviada uma carta de felicitações ao Presidente da RDC, S.E. Félix 
Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, o novo Chefe de Estado, seguindo 
o exemplo dos 8 Chefes de Estado e de Governo enumerados neste 
parágrafo, que fez da luta pelo respeito dos direitos humanos uma das 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 113 
  

prioridades do seu mandato, abriu o espaço político no país, garantiu a 
liberdade de imprensa e de opinião, permitiu a recuperação da 
nacionalidade por aqueles que tinham perdido a sua cidadania, libertou 
os presos políticos e promulgou uma lei de amnistia que permite o 
regresso dos exilados, incluindo os mais emblemáticos; 
 

ii) Parágrafo 45 (xx): As violações e abusos dos direitos humanos e a 
violência no leste da RDC são obra de grupos armados, como a 
ADF/Nalu e outras milícias armadas, e não são causados pelo Governo, 
que está a combater esses grupos violentos e a proteger a população 
civil. 

 
 Sudão 

 
i) Após a queda do Presidente Bashir, houve uma evolução positiva; a 27 

de Setembro de 2019 foi criada uma comissão de inquérito de alto nível 
sobre os infelizes acontecimentos de 3 de Junho de 2019 que fará 
recomendações para a implementação; 
 

ii) Houve um acordo entre o Governo e os civis para um período de 
transição de três anos. 
 

 Camarões 
 
i) Foi enviada uma carta de felicitações ao Presidente da República, SE. 

Paul Biya pela CADHP no final do diálogo com este; 
 

ii) Evolução registada na gestão da crise nas regiões do Noroeste e do 
Sudoeste (realização do grande diálogo nacional, libertação de alguns 
detidos no contexto da crise nestas regiões, libertação de alguns líderes 
da oposição, etc.); 

 
iii) Reflectir esta informação no relatório; 

 
iv) Os Camarões apresentaram o seu relatório em Outubro de 2019, 

contrariamente ao indicado no parágrafo 21 do relatório (relatório 
consolidado que abrange o período 2013-2018); corrigir o parágrafo 22 
do relatório em conformidade. 
 

 Quénia 
 

i) O Governo reafirma o seu respeito pelos direitos humanos, tal como 
consagrado na Constituição da República do Quénia e noutros 
instrumentos jurídicos internacionais dos quais o Quénia é signatário, 
incluindo a Carta Africana; 
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ii) O Governo, em 10 de Novembro de 2017, estabeleceu um Grupo de 
Trabalho Interministerial com o mandato de analisar a decisão do 
Tribunal, para além das outras decisões emitidas pelos tribunais locais 
em relação à ocupação da Floresta Mau pelo Ogiek; e também 
recomenda medidas de implementação da decisão do Tribunal; 

 
iii) O Governo lançou um segundo Grupo de Trabalho para facilitar a 

aplicação da lei. Ampliou o mandato do Grupo de Trabalho para incluir 
recomendações não apenas sobre a implementação, mas também sobre 
o aumento da participação das comunidades indígenas na gestão 
sustentável da floresta; 

 
iv) Um Grupo de Trabalho foi constituído pela Procuradoria-Geral da 

República do Quénia e é constituído por outras comissões 
independentes, tai como a Comissão Nacional dos Direitos Humanos do 
Quénia (KNCHR) e a Comissão Nacional de Terras (NLC).  

 
v) O Governo está empenhado em fazer com que o Grupo de Trabalho 

publique o seu relatório para informar acerca das acções futuras. 
 

 Gana 
 
i) Parágrafo 46(xviii): Não há restrições à liberdade em Gana. O jornalista 

mencionado foi acusado de cibercrime. 
 

 RASD 
 
i) A CADHP nunca visitou a RASD, apesar da violação dos direitos do povo 

Sarauí por parte de Marrocos, que mantém o povo Sarauí na prisão, 
actuando assim em violação do Acto Constitutivo da UA; 
 

ii) Violação do direito do povo Sarauí à autodeterminação; 
 

iii) Os direitos humanos não são privilégios, mas direitos fundamentais; 
 

iv) A CADHP deve cumprir o seu mandato e visitar a RASD. 
 

 Marrocos (sobre moção de ordem) 
 

i) O parágrafo 10 do projecto de decisão é dirigido ao Reino de Marrocos 
pelo que o Marrocos tem o direito de responder. 
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 Burundi 
 

i) Os direitos humanos continuam bem no Burundi: a Comissão de Direitos 
Humanos e o Governo estão a trabalhar em estreita colaboração para 
promover os direitos humanos; 
 

ii) Muitos refugiados e exilados estão a retornar ao país e são bem 
recebidos; 

 
iii) A melhoria dos direitos humanos é um processo que leva tempo (ver 

parágrafo 26 do relatório no que diz respeito ao Burundi,).  
 

 Gabão 
 

i) Parágrafo 34 do relatório: O Governo confirma que será apresentada 
uma resposta à CADHP sobre o caso citado; 
 

ii) O Governo irá apresentar os três relatórios em falta; 
 

iii) Corrigir a ortografia do nome da República Gabonesa na versão francesa 
do relatório. 
 

 Ruanda 
 
i) Parágrafo 22 sobre apresentação de relatórios periódicos: o Ruanda 

apresentou todos os relatórios; 
ii) Parágrafo 36: corrigir o número de migrantes recebidos pelo Ruanda: há 

mais de 300 e não os 46 mencionados no relatório. 
 

 Mauritânia 
 
i) Lamenta que a Mauritânia não tenha sido mencionada entre os Estados-

Membros que organizaram eleições justas e transparentes em Julho de 
2019, que conduziram a uma mudança de regime pacífica; um 
acontecimento importante tanto para a Mauritânia como para África 
(parágrafo 45(iii)); é necessário mencionar isto no projecto de decisão; 
 

ii) Corrigir a ortografia do nome do Presidente da República na versão 
árabe; 

 
 Guiné 

 
i) Parágrafos 19 e 22 sobre a restrição da liberdade de manifestação: o 

direito de manifestação está consagrado na Constituição. As 
manifestações são portanto permitidas, mas são regulamentadas: o 
pedido de manifestação indica a data e o local da manifestação. Os 
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problemas surgem quando a oposição se recusa a comunicar a data e o 
local da manifestação; 
 

ii) Isto resulta frequentemente em violência física e destruição de bens; o 
Estado toma medidas para proteger pessoas e bens de acordo com o 
seu papel soberano; 

 
iii) Todo país tem o direito de "adoptar sua constituição; a constituição actual 

data de 2010 e o Presidente da República quer propor uma constituição 
mais moderna"; 

 
iv) O artigo 51.º da constituição autoriza o Presidente da República a 

submeter uma nova constituição, por via de um referendo ou pela 
Assembleia Nacional, para alterar a constituição 

 
v) O Presidente nunca declarou que cumprirá um terceiro mandato; 

 
vi) Esta informação deve ser reflectida no relatório.  

 
 Zâmbia 

 
i) Parágrafo 26 do relatório sobre comunicações das várias partes: há um 

erro em relação à Zâmbia; dos cinco Presidentes da República que 
precederam o actual Presidente, nenhum deles tinha o nome próprio de 
Gregory; 
 

ii) O Governo já reagiu à comunicação da CADHP. 
 

 Tanzânia 
 

i) N.º 2 do parágrafo 34 do relatório sobre cartas de apelo urgente: o caso 
do jornalista Erick Kabendera está sob investigação e, portanto, não pode 
ser discutido neste momento; 
 

ii) A Tanzânia apresentará um relatório sobre este assunto no decorrer de 
2020. 
 

 Congo 
 

i. Parágrafo 45 do relatório sobre o domínio de preocupação: o relatório 
deveria ter levado em conta a situação humanitária no Congo após os 
efeitos das alterações climáticas, que resultaram em deslizamentos de 
terra e na destruição de importantes infra-estruturas rodoviárias. 
  

 Maurícias 
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i) Parágrafo 45 (ii): As Maurícias realizaram eleições legislativas que foram 
conduzidas pacificamente, conforme atestado pelos observadores 
presentes no território; este parágrafo deve ser alterado para reflectir esta 
situação.  
 

227. O Presidente do Tribunal fez os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Os erros factuais serão corrigidos; 
 

ii) Como vários Estados-Membros se referiram a relatórios já apresentados, 
serão efectuadas verificações e serão feitas as correcções necessárias para 
actualizar o relatório; 

 
iii) Os relatórios são apresentados de dois a dois anos; se um relatório for 

apresentado em 2017, o próximo relatório deverá ser apresentado em 2019; 
 

iv) Todas as novas comunicações serão levadas em conta; 
 

v) A actualização sobre as eleições será levada em conta e todos os Estados 
que realizaram eleições transparentes e pacíficas serão mencionados no 
relatório; 

 
vi) Felicita o  compromisso do Governo da Gâmbia de construir a sede da CADHP 

em Banjul; propõe que este compromisso se reflicta no projecto de decisão a 
apresentar ao Conselho Executivo para apreciação; 

 
vii) As ONG realizam actividades em diversos domínios; o seu campo de acção é 

muito vasto; 
 

viii) A CADHP aplica critérios claros na concessão do estatuto de observador a 
ONG e organizações da sociedade civil (OSC); 

 
ix) A plataforma com as OSC é muito produtiva porque é um lugar de intercâmbio 

que valoriza o envolvimento dos cidadãos; isto deve ser bem-vindo; 
 

x) Felicita os países que se comprometeram a apresentar os seus relatórios; 
 

xi) O projecto de decisão no seu parágrafo 4 refere-se à "autorização 
permanente" devido ao compromisso dos Estados-Membros de trabalharem 
com a CADHP; 

 
xii) O parágrafo 13 do projecto de decisão é uma disposição padrão; e o período 

de 14 dias para os Estados apresentarem observações por escrito é um 
período de tempo suficiente. 
 

228. O CRP concluiu o seguinte: 
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i) Toma nota do relatório e solicita ao CADHP que corrija todos os erros factuais 

apresentados pelos Estados-Membros; 
 

ii) Suprimir o parágrafo 4 do projecto de decisão que faz referência à expressão 
“autorização permanente”; é direito soberano dos Estados Partes aceitar ou 
não a visita da CADHP aos seus territórios; 

 
iii) Apela aos Estados Partes para que concedam autorizações de forma 

casuística; 
 

iv) Suprimir o parágrafo 5 do projecto de decisão no final do parágrafo que 
convida os órgãos deliberativos a adoptar a nova estrutura revista na Cimeira 
de Junho/Julho de 2020; 

 
v) Parágrafo 7 do projecto de decisão: suprimir a referência “próximos seis 

meses” e substituir por "tomar medidas para acelerar a implementação das 
decisões e para reportar ao Conselho Executivo sobre as medidas realizadas 
neste sentido”; 

 
vi) Paragrafo 9 do projecto de decisão: manter a fórmula adoptada na 35.ª Sessão 

Ordinária do Conselho Executivo realizada em Niamey em Julho de 2019, que 
afirma “incentivar o Reino de Marrocos e a CADHP a prosseguirem o diálogo 
sobre o território reconhecidos pela UA como território da RASD e pelas 
Nações Unidas como Sahara Ocidental, conforme mandatado pelas 
anteriores decisões relevantes da União Africana”; 

 
vii) Solicitar aos Estados-Membros que transmitam oficialmente as suas 

observações de fundo sobre o relatório no prazo de 14 dias a contar do final 
do Conselho Executivo a anexar ao relatório publicado; 

 
viii) Submeter o projecto de decisão emendado ao Conselho Executivo para 

apreciação. 
 

ix) Marrocos registou a sua reserva sobre as conclusões (i) e (vi) por não poder 
aceitar a redacção utilizada no relatório da CADHP e no projecto de decisão. 
Marrocos não ratificou a Carta dos Direitos Humanos e dos Povos e o 
conteúdo da decisão não encoraja o diálogo e não facilitará nenhum 
progresso. 
 

 
(iii) RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DO PARLAMENTO PAN-AFRICANO (PAP) – 

Doc.EX.CL/1206(XXXVI) 
 
229. O relatório foi apresentado pelo Presidente do Parlamento Pan-Africano. 
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230. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) O relatório deveria ter um resumo analítico; 
 

ii) A imagem do PAP foi manchada; os parágrafos do relatório que se referem a 
esta deterioração da imagem do PAP devem ser suprimidos;  

 
iii) O PAP precisa de comunicar mais sobre as medidas que está a prever para 

corrigir a sua imagem manchada; 
 

iv) A Comissão considerou ilegal o procedimento que levou à demissão do Sr. 
Vipya Harawa, antigo Secretário-Geral do PAP, e solicitou a sua reintegração;  

 
v) Nenhum órgão da UA pode reivindicar um estatuto de autonomia que o isente 

de respeitar todos os procedimentos em vigor na UA; o Presidente da 
Comissão da UA, como representante legal da UA, tem precedência sobre 
todos os outros chefes de órgãos; 

 
vi) As declarações e a posição do PAP relativamente à questões económicas e 

políticas diferentes devem estar perfeitamente alinhadas com a posição do 
Presidente da CUA e dos órgãos deliberativos da UA, Os parágrafos 6, 8, 9, 
10 e 11 do projecto de decisão devem ser suprimidos; 

 
vii) A questão da demissão do Sr. Vipya Harawa deve ser tratada pelos órgãos 

competentes da Comissão; 
 

viii) Todas as propostas com implicações financeiras devem ser submetidas à 
apreciação dos organismos competentes, em conformidade com as 
disposições do Regulamento Financeiro; 

 
ix) Nos últimos três anos, o PAP foi além do seu mandato como órgão consultivo, 

fazendo declarações sobre situações políticas que são da competência de 
outros órgãos da UA; 

 
x) Necessidade de um retiro entre o CRP e o PAP para discutir todas as questões 

pendentes, especialmente porque o próprio Presidente do PAP reconheceu 
que a imagem do PAP foi realmente posta à prova; 

 
xi) O retiro irá providenciar um caminho para melhorar o funcionamento 

operacional do PAP e a colaboração entre o PAP e outros órgãos da UA; 
Deve ser posta em prática uma preparação adequada relativamente às 
modalidades e resultados do retiro; 

 
xii) O Plano Estratégico do PAP 2019-2023 mencionado no relatório deve ser 

disponibilizado aos Estados-Membros. 
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231. O Presidente do PAP prestou os seguintes esclarecimentos:  
 

i) Alguns Estados-Membros apresentaram os seus problemas políticos ao PAP 
e, a este respeito, o PAP tem feito declarações; 
 

ii) Os vários relatórios de inquérito ilibaram o Presidente do PAP das acusações 
de infracções financeiras contra ele; foi claramente estabelecido pela auditoria 
que os duplos pagamentos reclamados por alguns Estados-Membros não 
eram culpa do Presidente do PAP; 

 
iii) Das 12 acusações, 11 foram apresentadas contra o Secretário-Geral Adjunto 

responsável pelas Finanças, Administração e Recursos Humanos; o juiz que 
acompanha o processo solicitou a sua destituição; 

 
iv) O retiro será uma oportunidade para o Presidente do PAP providenciar o 

contexto da infracção financeira e destacar os principais desafios que o PAP 
enfrenta como órgão e restabelecer a verdade de que o PAP não se opõe às 
decisões da Comissão;  

 
v) O PAP agiu sempre em conformidade com as decisões da Comissão. 

 
232. A Delegação da Gâmbia declarou o seguinte: 
 

(i) O Delegado da Gâmbia indicou que o antigo Secretário Adjunto das Finanças, 
Administração e Recursos Humanos no decurso do serviço ao seu país e ao 
Parlamento Pan-Africano (PAP) demonstrou uma ética e competência 
profissional irrepreensível. O Presidente do Parlamento Pan-Africano (PAP) 
deveria retirar a sua declaração, uma vez que as perguntas feitas pelos 
membros do Comité dos Representantes Permanentes (PRC) não foram 
específicas ao seu caso e o assunto está actualmente a ser avaliado através 
dos mecanismos apropriados da União. 
 

233. O CRP concordou o seguinte:    
 

i) Toma nota do relatório; 
 

ii) Suprime os parágrafos 6, 8, 9, 10 e 11 do projecto de decisão; 
 

iii) Fundir os parágrafos 1 e 2 do Projecto de Decisão para retirar o louvor às 
acções e trabalho do PAP; 

 
iv) Solicita ao PAP que cumpra as decisões do Conselho Executivo e que siga os 

procedimentos em questões que envolvam implicações financeiras; 
 

v) O PAP deve disponibilizar aos Estados-Membros o Plano Estratégico 2019-
2023 mencionado no relatório; 
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vi) O PAP e a Mesa do CRP devem definir conjuntamente as modalidades para 

a preparação e realização de um retiro CRP-PAP para discutir todas as 
questões pendentes; 

 
vii) Decide enviar o projecto de decisão ao Conselho Executivo para apreciação 

 
 

(iv)  RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO CONSELHO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL (ECOSOCC) – Doc.EX.CL/1207(XXXVI) 

 
234. O Relatório de Actividades foi apresentado por um representante da Direcção do 
CIDO 
 
235. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos como se segue: 

 
i) A Zâmbia expressou o seu apreço pela mudança do Secretariado do 

ECOSOCC para Lusaka; 
 

ii) A Zâmbia expressou preocupações sobre as informações contidas no 
Relatório, considerando-as imprecisas e assegurou à Comissão o seu 
compromisso de honrar e apoiar o Secretariado de acordo com o princípio do 
Acordo de Acolhimento; 

 
iii) A Zâmbia informou que o Secretariado está alojado no mesmo edifício que 

acomoda vários ministérios e departamentos governamentais; 
 

iv) Apelou ainda à Comissão para acelerar o processo de recrutamento, a fim de 
facilitar o pleno funcionamento do Secretariado; 

 
v) Expressou condolências pela morte do Consultor associado ao ECOSOCC, 

Prof. Pius Adesanmi, que morreu no malfadado acidente de avião da ET no 
ano passado; 

 
vi) Encorajou o Secretariado a realizar o estudo de investigação aprofundada, tal 

como foi mandatado pelo Conselho Executivo, e a distribuí-lo para 
consideração dos Estados-membros, a fim de ser apresentado na reunião do 
Conselho Executivo em Junho/Julho de 2020; 

 
vii) Relatou que vinte e um (21) Capítulos Nacionais foram abertos e encorajou os 

demais Estados-membros a estabelecerem capítulos nacionais; 
 

viii) Manifestou preocupação com os muitos pedidos relacionados com o 
orçamento, quer para reafectação do orçamento previamente aprovado, quer 
para pedidos de orçamento suplementar, e salientou a necessidade de 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 122 
  

respeitar os devidos processos; 
 

ix) Também manifestou preocupação de que as Instituições da UA, como o 
ECOSOCC, possam utilizar os seus relatórios, que são considerados no 
Conselho Executivo, para contornar estes processos; 

 
x) Foi solicitado esclarecimento no parágrafo 13 sobre as modalidades 

específicas que determinam como as Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
são credenciadas para participar em qualquer órgão, instituição ou agência 
técnica especializada da UA; 

 
xi) Foi solicitado um esclarecimento sobre a Fórmula Livingstone no parágrafo 

16; 
 

xii) Solicitou mais interacções com o ECOSOCC e os Estados-Membros. 
 
236. O representante da Direcção CIDO prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Elogiou o Governo da Zâmbia pelas instalações e pelo apoio que está a 
prestar ao Secretariado do ECOSOCC; 
 

ii) Relatou que o Secretariado Interino terá uma duração de apenas 12 meses; 
 

iii) Informou que as OSC africanas são acreditadas com base nas suas 
competências e carteiras de operações; 

 
iv) Garantiu que o ECOSOCC irá trabalhar em estreita colaboração com os 

Estados-membros. Informou que o Secretariado irá organizar um retiro entre o 
CRP e o ECOSOCC para facilitar uma melhor relação de trabalho. 
 

237. Em conclusão o CRP: 
 

i) Tomou nota do Relatório de Actividades do Secretariado do ECOSOC; 
 

ii) Encorajou o Governo da Zâmbia e a Comissão a trabalharem em conjunto na 
transferência do Secretariado e a informarem sobre a mesma durante o 
Conselho Executivo em Junho/Julho de 2020; 
 

iii) Eliminou as alíneas (i) e (iii) do parágrafo 3 do Projecto de Decisão e introduziu 
a emenda proposta pela Delegação da Zâmbia na alínea (ii) sobre a 
cooperação de ambas as partes em questões relacionadas com a transferência 
do Secretariado; 
 

iv) Recomendou que o projecto de decisão seja submetido ao Conselho Executivo 
para consideração. 
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(v) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA DE 
DIREITO INTERNACIONAL (AUCIL) – Doc.EX.CL/1208(XXXVI) 

 
Consideração da Alteração do Estatuto da AUCIL e actualização da oferta 
da Guiné Equatorial para acolher o Secretariado da AUCIL 

 
238. O Relatório de Actividades foi apresentado por um Representante do Gabinete do 
Conselheiro Jurídico na qualidade de ponto focal para o Secretariado da AUCIL. 
 
239. A Delegação da Líbia levantou a necessidade de o documento de trabalho estar 
disponível em todas as línguas da União antes que o documento pudesse ser examinado. 
Lamentou que a Comissão não tenha prestado a mesma atenção à língua árabe. Propôs 
que o ponto fosse retirado da agenda de acordo com as disposições pertinentes do 
Regulamento Interno.  Foi apoiada na sua posição pelas Delegações da Mauritânia, Guiné 
Equatorial e Angola, que expressaram a mesma frustração. 
 
240. O Presidente doo CRP salientou a necessidade urgente de a Comissão resolver 
este problema através de soluções inovadoras, como a subcontratação da tradução de 
documentos para o árabe e o português, a fim de permitir que cada delegação trabalhe na 
língua que domina melhor. No entanto, procurou a indulgência das delegações em 
questão, uma vez que o adiamento da análise do ponto agravaria o atraso já registado em 
relação ao programa de trabalho original. 
 
241. A Delegação da Líbia e as outras delegações interessadas concordaram em 
analisar o documento nas suas versões inglesa e francesa, desde que as suas 
preocupações fossem reflectidas no relatório do CRP. 
 
242. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e pediram os 
seguintes esclarecimentos: 
 

i) Suprimir a primeira frase do parágrafo 9 do relatório, que afirma que o relatório 
abrange o período de Janeiro a Dezembro de 2019, o que não é correcto; 
 

ii) Suprimir os parágrafos 7, 8 e 9 do projecto de decisão, que se relacionam com 
o orçamento; 
 

iii) As questões orçamentais referidas no parágrafo 5 do projecto de decisão são 
da competência dos subcomités do CRP de Reforma Estrutural e Supervisão 
e de Coordenação Geral das Questões Orçamentais, Financeiras e 
Administrativas antes de qualquer apreciação pelos órgãos deliberativos; por 
conseguinte, suprimir a palavra "aprovar" deste parágrafo; 
 

iv) No parágrafo 6 do proposta de decisão, substituir "felicita" por "toma nota". 
 

v) O pessoal da CUADI deve informar os funcionários eleitos sobre os 
procedimentos que regem a gestão administrativa e financeira dentro da UA;  



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 124 
  

 
vi) Os parágrafos 61 e 62 do relatório levantam muitos desafios para a CUADI e 

devem ser tomadas medidas adequadas para permitir à CUADI cumprir a 
missão que lhe foi confiada, em conformidade com a decisão 1047(XXXIV) do 
Conselho Executivo, que apela para que a CUADI seja integralmente 
financiada pelos Estados-Membros; 
 

vii) O relatório levanta questões muito relevantes, particularmente em relação à 
exploração dos recursos naturais, que são motivo de preocupação para os 
países africanos; estes últimos devem assumir o controlo da gestão dos seus 
recursos naturais; este é um princípio fundamental do direito dos povos; 
 

viii) Os anexos que figuram no relatório constituem recursos documentais de 
grande importância; 
 

ix) A CUADI também destaca a inconsistência que caracteriza o trabalho do 
Conselho Executivo, que adopta decisões que não são implementadas; 
 

x) Seria apropriado incluir na agenda do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos um 
ponto permanente sobre a codificação do direito internacional; 
 

xi) A CUADI deve limitar o número de estudos que realiza e concentrar-se mais 
em estudos relacionados com a implementação eficaz da Agenda 2063; 
 

xii) O CRP deve fazer uma recomendação ao Conselho Executivo para a 
alteração do estatuto da CUADI no final do seu 10.º ano de existência; a 
delegação da Guiné Equatorial reiterou o seu pedido de alteração do referido 
estatuto que permitiria a transferência do secretariado da CUADI para Malabo, 
Guiné Equatorial, em conformidade com a oferta feita por esse Estado-
Membro;  
 

xiii)  A delegação da Guiné Equatorial indicou ainda que tinha respondido 
positivamente à Nota Verbal da Comissão indicando as condições a cumprir 
para acolher um órgão da UA; na sequência desta resposta, a questão 
deveria, portanto, ter sido incluída na agenda do CTE de Justiça e Assuntos 
Jurídicos; 
 

xiv) A delegação do Ruanda, apoiando o pedido da Guiné Equatorial, propôs que 
o CRP formulasse uma recomendação ao Conselho Executivo para solicitar à 
Comissão que iniciasse o processo de relocalização do Secretariado da 
CUADI; contudo, o primeiro passo neste processo é iniciar o processo de 
alteração do Estatuto. 

 
243. O representante do Gabinete do Conselheiro Jurídico prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
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i) O Gabinete do Conselheiro Jurídico não esteve envolvido na elaboração do 
projecto de decisão; 
 

ii) O processo de recrutamento de pessoal da CUADI já foi lançado; 
 

iii) Cabe aos Estados-Membros decidir sobre a alteração do estatuto da CUADI; 
 

iv) Os Estatutos do CUADI prevêem que este possa ser alterado pelo Conselho 
Executivo; 
 

v) Não foi tomada qualquer decisão sobre a relocalização do secretariado da 
CUADI; 
 

vi) A Mesa do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos e a Mesa da CUADI trocaram 
pontos de vista sobre a relocalização do secretariado, mas esta questão não 
foi formalmente discutida; 
 

vii) Os critérios para o acolhimento de um órgão ou instituição da UA tinham sido 
efectivamente comunicados à Guiné Equatorial na altura.  

 
244. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i)  Toma nota do relatório e dos estudos nele contidos; 
 

ii)  Suprime o parágrafo 4 do projecto de decisão; 
 

iii) Solicita à Comissão que prepare o projecto de estrutura de um secretariado 
independente da CUADI e a submeta na 37.ª Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo em Junho/Julho de 2020; 
 

iv) Solicita que o projecto de decisão seja alterado nos parágrafos 3, 5, 6, 7 e 8 
de acordo com as propostas apresentadas e remete os aspectos da decisão 
com implicações financeiras, jurídicas e estruturais para os subcomités 
relevantes;  
 

v) Toma nota da organização da 8.ª edição do Fórum sobre Democracia, Estado 
de Direito e Combate à Corrupção; 
 

vi) Toma nota da oferta da Guiné Equatorial para acolher o secretariado da 
CUADI; 
 

vii) Solicita que a alteração do estatuto da CUADI siga o procedimento para a 
transferência do secretariado da CUADI; 
 

viii) Recomenda o projecto de decisão alterado à consideração do Conselho 
Executivo. 
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(vi) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO COMITÉ AFRICANO DE PERITOS 

SOBRE OS DIREITOS E BEM-ESTAR DA CRIANÇA (ACERWC) – 
Doc.EX.CL/1209(XXXVI) 

 
245. O relatório e o projecto de decisão sobre o mesmo foram apresentados pelo 
Presidente do Comité de Peritos sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança (ACERWC). 
 
246. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

a) Observações Gerais  
 

i) O CRP prestou homenagem ao Sr. Mohamed Ould HMEYADA, da 
República Islâmica da Mauritânia, membro do ACERWC, falecido a 1 de 
Março de 2019 no exercício das suas funções; 
 

ii) Necessidade de empreender uma forte defesa a favor da ratificação 
universal da Carta Africana dos Direitos da Criança e do Bem-Estar; 

 
iii) Os Estados Partes na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da 

Criança devem cumprir o artigo 43.º da referida Carta, que obriga o 
ACERWC a receber e analisar relatórios dos Estados Partes sobre a 
implementação da Carta; 

 
iv) O ACERWC deve-se envolver mais na protecção dos direitos das 

crianças vítimas de conflitos armados, em relação ao tema do ano 2020: 
"Silenciar as armas"; 

 
v) Reformular o parágrafo 11 do projecto de decisão, adoptando a 

línguagem do parágrafo 8 da decisão Assembly/AU/Dec/737(XXXII) 
sobre a mutilação genital feminina; 

 
vi) O relatório deve mencionar a organização da Conferência dos países da 

África Oriental e do Norte, realizada em Asmara no dia 21 de Outubro de 
2019 sob o tema: "Popularização da Agenda 2040 e resultados do estudo 
sobre as crianças em movimento"; 

 
vii) O relatório deve congratular o Egipto por ter acolhido com sucesso a 34ª 

Sessão Ordinária do ACERWC; 
viii) Os Estados-membros devem, em cooperação com o ACNUR e os órgãos 

competentes da UA, procurar defender os direitos das crianças nos 
campos de refugiados, em particular o direito ao registo, incluindo nos 
registos do estado civil, a fim de as proteger da apátrida, de acordo com 
a Decisão da Conferência AU/Dec.718 (XXXII) e a Convenção de 
Kampala. As alterações específicas ao projecto de decisão serão 
transmitidas à Comissão. 
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ix) Necessidade de enumerar os direitos fundamentais das crianças num 

parágrafo introdutório do relatório; 
 

x)  O parágrafo 2 do projecto de decisão deve ser alterado para felicitar os 
Estados-Membros que celebram o Dia Africano da Criança; 

 
xi) Necessidade de esclarecer se as informações relativas ao agravamento 

da violência contra menores são mencionadas nos relatórios nacionais 
ou se são o resultado das investigações do ACERWC no terreno; 

 
xii) O parágrafo 14 do projecto de decisão sobre as necessidades de 

recursos humanos e financeiros do ACERWC tem implicações 
financeiras, jurídicas e estruturais; o pedido deve, portanto, ser analisado 
pelo Subcomité de Supervisão Geral e Coordenação em Matéria 
Orçamental, Financeira e Administrativa, de acordo com o procedimento; 

 
xiii) Mencionar, no parágrafo 4 do projecto de decisão, os Estados-Membros 

que ainda não ratificaram a Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar 
da Criança, mas sim felicitar aqueles que já a ratificaram; 

 
xiv) Necessidade de mencionar no relatório os progressos concretos 

realizados em termos de protecção dos direitos e bem-estar das crianças 
desde a criação do ACERWC; 

 
xv) Necessidade de reforçar a luta contra a exploração sexual e o abuso 

sexual de crianças na Internet; 
 

xvi) O relatório inaugural dos Estados-Membros sobre a implementação da 
Agenda 2063, apresentado durante a 3.ª visita de trabalho do Subcomité 
do CRP sobre a AUDA/NEPAD, realizada em Joanesburgo, África do Sul, 
nos dias 18 e 19 de Janeiro de 2020, observou uma taxa negativa de 
implementação dos instrumentos relativos aos direitos da criança; 

 
xvii) O ACERWC deve prestar especial atenção às seguintes questões: 

protecção das crianças contra o recrutamento e uso em milícias armadas 
e/ou grupos separatistas, protecção de crianças em campos de 
refugiados e protecção de crianças contra a radicalização e extremismo 
violento; 

 
xviii) Necessidade de coordenar as visitas do ACERWC aos Estados Partes 

com missões diplomáticas em Adis Abeba; 
 

xix) Indicar no relatório as principais realizações do ACERWC, seus 
principais desafios e perspectivas futuras para alcançar os objectivos da 
Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança; 
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b) Observações específicas 
 

i) A delegação do Zimbabwe rejeitou as passagens dos parágrafos 35 e 37 
(5) que indicam que o Zimbabwe não cumpriu integralmente as 
observações e recomendações finais do ACERWC; indicou que este é 
um processo que leva tempo e que as autoridades nacionais estão 
totalmente empenhadas na implementação das recomendações do 
ACERWC; muitas das recomendações contidas no parágrafo 12 estão a 
ser implementadas e isto deve ser reflectido no relatório; 
 

ii) A delegação nigeriana indicou o empenho das autoridades nigerianas na 
protecção dos direitos e bem-estar das crianças através da criação de 
um fundo federal e também através de uma ampla campanha nacional 
de sensibilização para acabar com o casamento infantil; 

 
iii) A delegação tanzaniana assegurou ao ACERWC que as autoridades 

tanzanianas estavam a trabalhar para finalizar a comunicação referida no 
parágrafo 17, ponto 12; a delegação solicitou igualmente ao ACERWC 
que prestasse mais esclarecimentos sobre a comunicação recebida pela 
Tanzânia referida no parágrafo 18; 

 
iv) A delegação líbia reafirmou a determinação das autoridades líbias em 

reforçar a capacidade do Alto Comité Líbio para as Crianças, a fim de 
melhorar o bem-estar das crianças; 

 
v) A delegação do Sudão do Sul indicou que o Governo da República do 

Sudão do Sul tinha ratificado a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar 
da Criança e tinha depositado os instrumentos de ratificação na CUA; 
solicitou a assistência do ACERWC e da CUA nos seus esforços para 
proteger os direitos das crianças no contexto de conflitos armados; 

 
vi) A delegação da África do Sul indicou que certas disposições da Carta 

Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, incluindo as relativas à 
emissão de certidões de nascimento a não nacionais, estão em 
contradição com a Constituição da República da África do Sul; a 
delegação indicou ainda que, ao contrário do mencionado no parágrafo 
6 do relatório, a República da África do Sul não tem crianças migrantes 
desacompanhadas no seu território; 

 
vii) A delegação sarauí indicou que o Parlamento da República Árabe Sarauí 

analisará a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança na sua 
próxima sessão; 

 
viii) A delegação do Botswana indicou que as autoridades da República do 

Botswana alinharam a sua definição da criança com a da Carta Africana 
dos Direitos e Bem-Estar da Criança e iniciaram um processo nacional 
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para retirar a sua reserva à Tabela i p.2 do relatório; 
 

ix) A delegação da Mauritânia declarou que a República Islâmica da 
Mauritânia não estava abrangida pelo parágrafo 37 relacionado com as 
observações e recomendações sobre o relatório periódico nacional, uma 
vez que o relatório que tinha enviado ao ACERWC estava ainda a ser 
analisado. Por conseguinte, a Delegação solicitou que o nome da 
República Islâmica da Mauritânia fosse suprimido deste parágrafo; 

 
x) A delegação da Libéria reiterou o seu compromisso de implementar os 

objectivos consagrados na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da 
Criança através, nomeadamente, de uma ampla campanha de 
sensibilização sobre a educação das raparigas; solicitou que tal se 
reflectisse no relatório do ACERWC; 

 
xi) A delegação do Benim rejeitou os pontos relativos ao registo de 

nascimento, à emissão de certidões de nascimento, à disparidade de 
género nas taxas de matrícula escolar e à violência contra crianças 
mencionadas no ponto 2.1, parágrafo 3, do relatório inicial da República 
do Benim; 

 
xii) A delegação do Ruanda indicou que as autoridades ruandesas prestam 

especial atenção à taxa de vacinação e que, portanto, a recomendação 
sobre este ponto não é relevante; além disso, rejeita a recomendação 
sobre o aumento do orçamento a afectar ao sector da educação, uma 
vez que representa mais de 10% do orçamento nacional e está em 
constante aumento. 

 
247. O Presidente do ACERWC prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) As recomendações do ACERWC são elaboradas na sequência dos debates 
com os Estados-Membros no momento da apresentação dos relatórios e têm 
em conta o relatório, as perguntas adicionais e as respostas dadas pelos 
Estados-Membros; 
 

ii) As visitas de avaliação do ACERWC sobre a implementação das Observações 
e Recomendações são realizadas dois anos após a transmissão do relatório 
inicial pelo Estado Parte; 
 

iii) Os futuros relatórios do ACERWC incluirão informações sobre a 
implementação das recomendações anteriores; 
 

iv) A protecção das crianças em conflitos armados está no centro das prioridades 
do ACERWC, como demonstrado pela nomeação do Enviado Especial para 
as Crianças e Conflitos Armados (decisão Assembly/AU/Dec.718 (XXXII)); 

v) A estrutura do secretariado deve ser acordada antes do recrutamento de 
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pessoal; 
 

vi) Os Estados-Membros que ainda não ratificaram a Carta Africana dos Direitos 
e Bem-Estar da Criança foram mencionados no projecto de decisão a fim de 
os questionar sobre a necessidade de ratificar a Carta em 2020, ano que 
marca o 30.º aniversário da sua adopção; contudo, a decisão sobre a sua 
menção ou não cabe inteiramente aos membros do CRP;  
 

vii) Agradece aos Estados-Membros que ratificaram a Carta e que apresentam 
regularmente seus relatórios; 
 

viii)  É lamentável que os vários Estados Partes apresentem regularmente 
relatórios ao Comité dos Direitos da Criança de Genebra, ao passo que não o 
fazem para o ACERWC; 
 

ix) Necessidade de realizar grandes acções a nível nacional para a 
implementação da Agenda 2040, com vista a alcançar a aspiração de uma 
África digna para as suas crianças; 

 
248. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Toma nota do relatório revisto;  
 

ii) Não mencionar no parágrafo 4 e 7 do projecto de decisão os Estados-
Membros que ainda não ratificaram a Carta Africana dos Direitos e o Bem-
Estar da Criança; 
 

iii) Alterar o parágrafo 11 como proposto pelo Burkina Faso; 
 

iv) Como o parágrafo 14 do projecto de decisão tem implicações financeiras, o 
pedido do ACERWC deve ser apresentado ao Subcomité do CRP de 
Supervisão Geral e Coordenação de Assuntos Orçamentais, Financeiros e 
Administrativos; 
 

v) Decide submeter o projecto de decisão alterado ao Conselho Executivo para 
sua apreciação. 
 

 
(vii)  RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO CONSELHO CONSULTIVO DA UNIÃO 

AFRICANA SOBRE CORRUPÇÃO (AUABC) – Doc.EX.CL/1210(XXXVI) 
 
249. O  Relatório de Actividades foi apresentado pelo Presidente do Conselho. O 
Presidente expressou as suas condolências e simpatia à família e à República do Gana 
pelo falecimento do Sr. Daniel BATIDAM, o antigo Presidente do Conselho Consultivo da 
União Africana sobre corrupção.  
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250. No final da apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes 
observações: 
 

i) Expressam as suas sinceras condolências à família e à República do Gana 
pela morte do Sr. Daniel BATIDAM, antigo Presidente do Conselho Consultivo 
da União Africana contra a Corrupção (AUABC ); 
 

ii) Recorda as conclusões do retiro CRP- AUABC realizado nos dias 7 e 8 de 
Outubro de 2019 em Kigali, Ruanda, que apelavam à alteração do nome do 
Conselho para incluir uma referência à luta contra a corrupção; 
 

iii) O parágrafo 8 do projecto de decisão reflecte o procedimento de alteração 
conforme prescrito na Convenção; a Nigéria tomou a iniciativa de mudar o 
nome do Conselho; 
 

iv) Espera-se que as actividades de combate à corrupção prossigam para além 
do 2018, cujo tema foi dedicado à luta contra a corrupção; 
 

v) É necessário revisitar o número de Estados-membros que assinaram a 
convenção; 
 

vi) O Conselho deve ajudar os Estados-Membros na recuperação dos bens 
ilegalmente retirados do continente, a fim de contribuir para a implementação 
da Agenda 2063; 
 

vii) O Conselho deve esclarecer se a prática de realizar sessões ordinárias e 
extraordinárias é coerente com o seu estatuto; 
 

viii)  O Conselho também deve fornecer informações sobre seu nível de 
representação nas reuniões em que participou externamente; (membros do 
Conselho ou pessoal do secretariado); 
 

ix)  O Conselho deve assegurar a qualidade dos documentos, nomeadamente 
garantindo que o seu conteúdo seja o mesmo em todas as línguas de trabalho 
da União e que sejam redigidos de acordo com as normas estabelecidas; 
 

x)  A delegação da Tunísia informou ao CRP que o seu país ratificou a 
Convenção a 9 de Julho de 2019; que os instrumentos de ratificação serão 
depositados na 33.ª Sessão Ordinária da Conferência, em Fevereiro de 2020; 
 

xi) Na mesma linha, as delegações das Maurícias e do Chade confirmaram que 
seus países ratificaram a Convenção; o Chade já depositou seus instrumentos 
de ratificação; 
 

xii) A alínea f) do parágrafo 23 do relatório menciona certos Estados-Membros 
como paraísos fiscais e são considerados países em risco como países de 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 132 
  

destino ou de trânsito de bens roubados. Os seguintes Estados-Membros 
manifestaram a sua surpresa pelo facto de os nomes dos seus países terem 
sido mencionados e questionaram a metodologia utilizada que levou a que os 
seus nomes aparecessem no relatório; estes são os seguintes Estados-
Membros que reagiram da seguinte forma: 
 

 Angola: Ao contrário do que é mencionado no relatório, Angola 
desempenha um papel muito activo no processo de recuperação de bens 
e na luta contra a corrupção. Esta informação deve ser incluída no 
relatório; 
 

 Senegal: Manifestou a sua grande surpresa ao ver o seu nome na 
lista de países considerados paraísos fiscais em África. Recordou os 
mecanismos jurídicos e institucionais adoptados no quadro da luta contra 
a corrupção e o branqueamento de capital. Estes são o Gabinete 
Nacional de Luta Contra a Corrupção (OFNAC), o Tribunal de Repressão 
do Enriquecimento Ilícito (CREI), a Unidade Nacional de Processamento 
de Informação Financeira (CENTIF) e a obrigação de declaração dos 
bens de todas as autoridades eleitas ou nomeadas. O Senegal 
questionou igualmente sobre as metodologias de trabalho que levaram a 
tal montante fixo e solicitou a eliminação imediata da alínea f) do 
parágrafo 23 do relatório. O Senegal tem mecanismos bem estabelecidos 
de luta contra a corrupção (obrigação de declarar bens, Tribunal para a 
Supressão do Enriquecimento Ilícito, Gabinete Nacional de Luta contra a 
Corrupção, etc.). Solicita a supressão do n° 23 (f) do  Relatório  

 

 África do Sul: o parágrafo 23(f) não é precedido por um memorando 
explicativo contendo um raciocínio que conduza à designação da África 
do Sul. Solicita a eliminação deste parágrafo; 
 

 As Maurícias: destacou o seu compromisso para com vários 
instrumentos, iniciativas e quadros internacionais relacionados com a 
governação e transparência dos centros financeiros, questionou a 
metodologia utilizada para fazer alegações sem fundamento, atribuindo 
o termo "paraíso fiscal" às Maurícias, e solicitou a eliminação do 
parágrafo 23f; 
   

 Zimbabwe: Nenhuma prova é apresentada para apoiar a alegação no 
relatório. Tal alegação acarreta um risco real de manchar a imagem do 
país; 
 

 Madagáscar: Numerosos organismos foram criados para combater a 
corrupção e o branqueamento de capitais. A imagem dos países 
mencionados pode ser gravemente danificada: 
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xiii) Reformular o parágrafo 11 do projecto de decisão com a seguinte redacção: 
"Solicita à Comissão da UA que clarifique o papel do Conselho e do 
Secretariado, a fim de evitar a sobreposição de competências";  
  

xiv)  O parágrafo 34(l) do relatório, que recomenda que a Comissão tome medidas 
para resolver o conflito entre o Conselho e o Secretariado, não se justifica, na 
medida em que, após ter-lhe sido apresentado o problema na altura, o 
Conselho Executivo o resolveu mediante decisão 10116/1018; o parágrafo 
33(b) do relatório deveria antes confirmar que a divisão de funções entre o 
Conselho e o Secretariado já está em vigor, resultando num clima sereno de 
trabalho ; 

 
xv) O paragrafo 6 do projecto de decisão, que exorta os Estados-Membros a 

tomarem medidas progressivas para abolir o sigilo bancário, deve, pelo 
contrário, salientar a necessidade de desenvolver meios adequados para 
detectar a circulação de fluxos financeiros ilícitos; 
 

xvi) Os Estados-membros recusaram o apelo à abolição do sigilo bancário nas 
suas jurisdições; 
 

xvii) O Conselho deve desenvolver fortes relações de colaboração com agências 
regionais e nacionais de combate à corrupção e de investigação financeira. 
Deve tirar partido das acções realizadas a nível nacional nesta área; 

 
xviii) Explicar as modalidades de administração do questionário sobre a avaliação 

temática das tendências de recuperação de activos mencionado no parágrafo 
20 do relatório; 
 

xix) Dado que apenas 17 Estados-Membros responderam ao questionário, é 
questionável se este número limitado de respostas pode fornecer uma 
tendência válida na componente de recuperação de activos em África; 
 

xx) Reformular o parágrafo 34(a) suprimindo a referência a partes não estatais, 
que não são elegíveis para aderir às Convenções; 
 

xxi) Alinhar a recomendação 34(i) com o parágrafo 8 do projecto de decisão;  
 

xxii) Suprimir “Felicita” nos parágrafos 5 e 7 do projecto de decisão e substituí-lo 
por “saúda”; 
 

xxiii) A delegação da Tanzânia congratula-se com a interacção positiva entre o 
Conselho e o seu país; no que diz respeito ao reembolso do IVA a 
organizações internacionais com sede na Tanzânia, o Governo iniciou um 
processo de verificação no final do qual serão efectuados reembolsos; 
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xxiv)  O parágrafo 10 do projecto de decisão deve fornecer informações precisas 
sobre a frequência do retiro entre o Conselho e o CRP e especificar também 
o destinatário das conclusões do retiro; 
 

xxv) A delegação da Nigéria solicitou a mudança do nome actual do Conselho 
Consultivo da UA sobre Corrupção para Conselho Consultivo da UA sobre o 
Combate à Corrupção e indicou que a Nigéria já iniciou o processo de 
alteração da Convenção a este respeito; 
 

xxvi) Várias delegações expressaram o seu apoio a esta iniciativa da Nigéria;  
 

xxvii) As delegações da Mauritânia e da Namíbia descreveram os esforços 
realizados nos seus respectivos países na luta contra a corrupção; 
 

xxviii) A delegação dos Camarões saudou o êxito da realização do retiro Conselho-
CRP e a qualidade do relatório apresentado; além disso, interrogou-se sobre 
o destino da obra “Vaincre la corruption”, para o qual os Camarões tinham 
contribuído; 

 
xxix) A colaboração entre o Conselho e o Subcomité do CRP de Democracia, 

 Eleições e Boa Governação será benéfica para a eficácia do Conselho; 
 

xxx)  A análise das conclusões do retiro Conselho-CRP deve ser um ponto 
 separado da agenda do CRP; 

 
251. O Presidente do Conselho prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) A metodologia que levou à identificação dos países referidos no parágrafo 
23(f) do relatório baseou-se na administração de um questionário aos 
Estados-Membros sobre o quadro de recuperação de activos: foi-lhes pedido 
que indicassem o destino dos fluxos a nível continental. As suas várias 
respostas mencionaram os países citados; 
 

ii) Embora apenas 17 Estados-Membros tenham respondido aos questionários, 
foi organizada uma mesa redonda com 32 Estados-Membros e as suas 
opiniões foram tidas em conta; 
 

iii) No entanto, o Conselho regista as preocupações expressas pelas delegações 
cujos países foram mencionados no relatório no ponto 23(f); 
 

iv)  O ponto 6 do projecto de decisão é extraído da Declaração de Nouakchott 
sobre a luta contra a corrupção, que incentivava os Estados-Membros a abolir 
o sigilo bancário. Essa declaração também salientou a necessidade de o 
Conselho colaborar com todas as agências nacionais de luta contra a 
corrupção; 
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v) O parágrafo 11 da decisão será reformulado em conformidade com a proposta 
apresentada pela delegação queniana e aprovada pelo Presidente do CRP; 
uma reunião presidida pelo conselheiro do Presidente da Comissão 
responsável pela política de coerência clarificou a divisão de tarefas entre o 
Conselho e o Secretariado; 
 

vi) A referência a actores não estatais no parágrafo 34 será suprimida e 
substituída por “partes não estatais”; 
 

vii) Todas as propostas de reformulação serão tomadas em consideração.  
 
252. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Toma nota do relatório revisto, designadamente em relação ao parágrafo 23 
(f) do mesmo;  
 

ii) Suprime a referência ao sigilo bancário no parágrafo 6 do projecto de decisão 
e solicita ao Conselho que se concentre na detecção de movimentos de fluxo 
ilícitos; 
 

iii) Reformular os parágrafos 7, 9, 10 e 11; 
 

iv) Convida o Conselho a ter em conta todas as reformulações e alterações 
propostas; 
 

v) As conclusões do retiro CRP-Conselho serão revistas pelo CRP que 
apresentará um relatório na 37.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo em 
Junho/Julho de 2020; 
 

vi) Solicita à Comissão que clarifique a divisão de funções entre o Conselho e o 
Secretariado; 
 

vii) Futuramente, o Conselho deve evitar citar os nomes dos Estados-Membros 
em relação a alegações não verificadas e deve consultar sempre os Estados-
Membros em causa e consultar os órgãos deliberativos; 

 
viii) O projecto de decisão assim alterado será recomendado à apreciação do 

Conselho Executivo. 
 

c) RELATÓRIOS DAS AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DA UA 
 

(i) Relatório de Actividades da Agência para a Capacidade Africana de 
Risco (ARC) – Doc.EX.CL/1211(XXXVI) 

 
253. O relatório foi apresentado pelo Director-geral da Capacidade Africana de Riscos. 
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254. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Os Estados-Membros devem ser encorajados a aderir à ACR devido às 
vantagens que esta oferece em termos de cobertura de catástrofes naturais e 
outras; 
 

ii) O pedido da ARC de um promotor temático para popularizar a sua causa não 
será atendido porque o CRP irá propor ao Conselho Executivo uma nova 
abordagem para a designação de Chefes de Estado e de Governo como 
líderes, baseada em critérios racionais e com o objectivo de reduzir o número 
de promotores temáticos; 
 

iii) O parágrafo 3 do projecto de decisão deve ser alterado em conformidade;  
 

iv) Necessidade de adoptar normas para a elaboração de decisões na UA; as 
decisões devem ser claras, concisas e precisas para facilitar a sua 
compreensão e facilitar a sua implementação; 
 

v) O estatuto da ARC deve especificar a frequência dos relatórios; 
 

vi) Felicita a ARC por todas as medidas tomadas para reforçar a resiliência de 
África aos desafios climáticos; a ARC deve trabalhar em estreita colaboração 
com todas as agências relevantes da UA e considerar o alargamento do seu 
âmbito a todas as áreas (assuntos sociais, paz e segurança, etc.); 
 

vii) Uma colaboração particular com o líder sobre as questões climáticas daria 
mais visibilidade e eficácia à ARC; 
 

viii)  A delegação da Mauritânia indicou que o seu país já depositou os seus 
instrumentos de ratificação e exortou outros Estados-Membros a seguirem o 
seu exemplo devido à necessidade de África ser proactiva na prevenção e 
gestão de catástrofes naturais; 
 

ix) A ARC deve desenvolver uma abordagem holística, colaborando plenamente 
com o CDC África na gestão de epidemias; 
 

x) Os Estados-Membros devem prestar apoio sustentado à ARC para que esta 
possa cumprir as suas missões de forma eficaz; 
 

xi) A delegação do Senegal expressou a sua gratidão à ARC pelo trabalho 
realizado no seu país; 
 

xii) Agradeceu ao director geral, já no fim do seu mandato, pelos serviços 
prestados. 

 
255. O Director-geral  ARC fez os seguintes esclarecimentos: 
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i) Manifesta a sua gratidão aos membros do CRP pelo seu apoio à ARC; 

 
ii) A tarefa da ARC não é fácil, mas é uma tarefa inspiradora e com muitos 

desafios; 
iii) O projecto de decisão será reformulado para incorporar todas as alterações 

propostas; 
 

iv) A ARC chegou a um acordo com o CDC África e continua a defender uma 
coerência cada vez maior entre ela e outros órgãos e agências da UA; 
 

v) No âmbito da luta contra a seca, os países têm acesso ao financiamento no 
prazo de duas semanas; 
 

vi) O ponto de entrada do CPA na UA é o Departamento de Economia Rural e 
Agricultura; 
 

vii)  Na ausência da nomeação de um defensor temático para promover a ARC, 
os Estados-Membros poderiam propor soluções alternativas; 
 

viii) Os Chefes de Estado e de Governo da UA criaram a ARC para remover a 
dependência da UA do mundo exterior quando ocorrem catástrofes no 
continente; 
 

ix) A ARC disponibilizou 600 milhões USD em um ano para 12 países africanos 
afectados por catástrofes. 

 
256. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Toma nota do relatório; 
 

ii) Solicita que o parágrafo 3 do projecto de decisão seja reformulado para ter a 
seguinte redacção: “Solicita à Comissão da UA que apoie os mecanismos de 
divulgação desenvolvidos pela ARC e facilite a sua colaboração com outros 
órgãos relevantes da UA"; 
 

iii) Solicita à Comissão que ajude a ARC a realizar as suas campanhas de 
sensibilização e mobilização de recursos, tendo em conta os louváveis 
esforços e desafios que enfrenta; 
 

iv) Recomenda o projecto de decisão, assim como alterado, para a apreciação 
do Conselho Executivo.  

 
(ii) Relatório de Actividades da Fundação Africana para o Reforço das 

Capacidades (ACBF) - Doc.EX.CL/1212(XXXVI) 
 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 138 
  

257. O relatório e o projecto de decisão correspondente foram apresentados por um 
representante da ACBF. 
 
258. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Saúdam todas as actividades realizadas pela ACBF em 2019 e apoiar as 
previstas para 2020; 
 

ii) O reforço de capacidades no continente é uma contribuição importante para 
alcançar as aspirações da Agenda 2063; 
 

iii) Necessidade de que a ACBF seja financeiramente independente; 
 

iv) Felicitam a ACBF pelo seu compromisso com o desenvolvimento do capital 
humano; 
 

v) Saúdam o desenvolvimento pela ACBF de programas de reforço das 
capacidades em apoio à implementação da ZCLCA 
 

vi) Necessidade dos Estados-Membros reforçar a capacidade dos seus recursos 
humanos; 
 

vii) Necessidade de reforçar a capacidade dos Estados-Membros em matéria de 
prevenção de conflitos; 
 

viii) Necessidade de organizar conferências de doadores e de mobilizar o sector 
privado a este respeito; 
 

ix) Apoiam o pedido da ACBF de um orçamento suplementar; 
 

x) O pedido de um orçamento suplementar deve ser analisado pelo Subcomité 
do CRP de Supervisão e Coordenação Geral das Questões Orçamentais, 
Financeiras e Administrativas de acordo com os procedimentos estabelecidos; 
o parágrafo 2 do projecto de decisão deve ser alterado em conformidade; 
 

xi) O parágrafo 6 do projecto de decisão não reflecte as conclusões do Subcomité 
de do CRP de Supervisão e Coordenação Geral em Matéria Orçamental, 
Financeira e Administrativa, pelo que deve ser eliminado, e que a proposta 
correcta era de não conceder à ACBF um orçamento suplementar, mas sim 
que a ACBF fosse responsável pela componente de reforço das capacidades 
em todos os departamentos.  
 

259. O representante da ACBF prestou os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Reafirma o compromisso da ACBF em reforçar as capacidades humanas, 
institucionais e organizacionais em todo o continente; 
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ii) As alterações propostas serão incorporadas no relatório; 

 
iii) A ACBF vai trabalhar com a Comissão no sentido de reformular alguns 

parágrafos do relatório; 
 

iv) O Plano de Acção de 2020 tem em conta, em grande medida, a dimensão da 
juventude, especialmente quando os jovens são confrontados com situações 
de conflito. 

 
260. Em conclusão, o CRP: 
 

i) Tomou nota do Relatório; 
 

ii) Instou a ACBF para, em colaboração com a CUA, desenvolver meios de 
solicitar financiamento externo dos parceiros para que a fundação possa 
desempenhar suas actividades e seu mandato; 
 

iii) Afirmou o seu apoio ao mandato da ACBF e ao importante papel que este 
desempenha; 
 

iv) Recomendou que o Projecto de Decisão à consideração do Conselho 
Executivo, após inserir a seguinte alteração: 
 
-  Suprimir o parágrafo 6 do projecto de decisão e alterar o parágrafo 2, 

acrescentando uma frase para reflectir a opção proposta pelo Subcomité 
do CRP de Supervisão e coordenação geral em matéria orçamental, 
financeira e administrativa para não conceder à ACBF um orçamento 
suplementar, mas para que a ACBF seja responsável pelo componente 
de capacitação em todos os departamentos; 

 
v) Indicou o nome correto do Subcomité do CRP de Supervisão Geral. 

 
SECÇÃO VI:  PONTOS PROPOSTOS PELOS ESTADOS-MEMBROS 
 

(i) Consideração da proposta de Posição Africana Comum (PAC) sobre 
Recuperação de Activos (RA) - (Item proposto pela República Federal da 
Nigéria) – Doc.EX.CL/1213(XXXVI)Add.1 

 
261. O projecto de Posição Africana Comum (PAC) sobre Recuperação de Activos (RA) 
foi apresentado pelo Representante da República Federal da Nigéria. 
 
262. Após a apresentação, os membros do CRP fizeram comentários e solicitaram 
esclarecimentos como se segue: 
 

i) Felicitaram a República Federal da Nigéria por propor o item sobre a Posição 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 140 
  

Africana Comum sobre a Recuperação de Activos; 
 

ii) Acordaram que África deve identificar, recuperar e proteger os seus bens; 
 

iii) Solicitaram uma lista de bens de inventário a serem recuperados;  
 

iv) Concordaram que os itens a serem recuperados devem incluir, entre outros, 
bens legais congelados pelo governo, fluxos financeiros ilícitos, bens, bem 
como capital humano e bens culturais; 
 

v) Sugeriram que as receitas das recuperações deveriam ser utilizadas para 
apoiar a implementação da transformação do desenvolvimento de África, tal 
como previsto no âmbito da Agenda 2063; 
 

vi) Reconheceram que a corrupção dificulta o desenvolvimento do Continente;  
vii) Sugeriram que os Comités Técnicas Especializados (CTE) relevantes, 

nomeadamente o CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos, o CTE de Finanças, 
Assuntos Monetários e Corrupção traçassem estratégias e um plano de acção 
sobre a implementação das recomendações contidas neste relatório, antes de 
serem consideradas; 
 

viii) Os Estados-membros solicitaram orientações sobre como detectar e 
identificar procedimentos para recuperar bens perdidos ou roubados; 
 

ix) Convidaram a Conferência para se pronunciar sobre o princípio da 
recuperação, identificação, recuperação e retorno dos activos, gestão dos 
activos recuperados e a procurar cooperação e parceria com agências, 
sistemas, instituições e países relevantes que poderão apoiar este processo 
e fornecer directivas aos órgãos políticos relevantes para trabalharem no 
projecto PAC-RA; 
 

x) Propuseram que as negociações e decisões fossem incorporadas como parte 
dos pilares;  
 

xi) Propuseram que as preocupações dos Estados-Membros, relativamente às 
práticas actuais dos países de destino, para manter os activos africanos 
identificados em jurisdições estrangeiras, devem ser reflectidas no projecto de 
decisão; 
 

xii) Propuseram que o projecto de decisão da conferência deve destacar que a 
utilização e alienação dos bens africanos recuperados e devolvidos é um 
direito soberano de cada Estado-membro; 
 

xiii) Afirmaram que é preciso sublinhar a importância da aplicação das leis internas 
em vários parágrafos do projecto PAC-RA; 
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xiv) Os Estados-membros reconheceram o impacto negativo da não-repatriação 
dos fluxos financeiros ilícitos na aplicação dos direitos humanos no país de 
origem e saúdam e apoiam vigorosamente, neste contexto, a iniciativa 
periódica relevante patrocinada pelo Grupo Africano, liderada pelo Egipto, 
Líbia e Tunísia no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra; 
 

xv) As recomendações do primeiro Fórum Africano Contra Corrupção, realizado 
em Sharm El-Sheikh, Egipto, a 12 e 13 de Junho de 2019, foram também 
recordadas. 

 
263. O Representante da República Federal da Nigéria prestou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

i) Manifestou apreço aos Estados-membros pelo seu apoio, contribuições e 
observações ao relatório; 

ii) O Representante da República Federa da Nigéria relatou que houve consultas 
exaustivas entre as principais partes interessadas, incluindo as agências 
contra corrupção dos Estados-membros, na preparação do relatório; 
 

iii) Concordou em incorporar os comentários, recomendações na Nota Conceitual 
e no projecto de Decisão de modo a enriquecer o relatório. 

 
264. Em conclusão o CRP: 
 

i) Tomou nota da Nota Conceptual sobre o projecto de Posição Africana Comum 
(PAC) sobre a Recuperação de Activos (RA) apresentado pela República 
Federal da Nigéria; 
 

ii) Instou os Estados-membros a apresentarem por escrito as suas 
recomendações e sugestões sobre o relatório; 
 

iii) Solicitou à Comissão que apresentasse a nota conceptual alterada e o 
projecto de decisão ao Conselho Executivo para análise do caminho a seguir; 

 
(ii) Reforço das Capacidades Nacionais para uma Gestão Eficaz dos 

Arsenais de Armas (Item proposto pela República da Gâmbia) – 
Doc.EX.CL/1213(XXXVI)Add.2 

 
265. O relatório foi apresentado pelo representante da República da Gâmbia.  
 
266. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Saudar esta iniciativa, que está em sintonia com o tema do ano sobre 
"Silenciar  as Armas”. É um importante ponto de partida no esforço de silenciar 
as armas no continente e se inscreve no cerne do objectivo de África; 
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ii) No entanto, o documento deverá ser enriquecido com o recurso a todas as 
iniciativas regionais e das Nações Unidas no domínio do reforço das 
capacidades dos Estados-Membros no domínio da gestão de arsenais de 
armas, com vista a combater eficazmente a proliferação de armas ligeiras e 
de pequeno calibre no continente; 
 

iii) A contribuição dos centros regionais de desarmamento e das agências 
especializadas das Nações Unidas é necessária para a implementação desta 
iniciativa;  
 

iv) Dada a importância da questão, o relatório, juntamente com o projecto de 
decisão, deve ser submetido directamente à Conferência para a sua 
apreciação; 
 

v) A análise do relatório pelo Conselho Executivo enriqueceria o documento 
antes de sua apresentação à Conferência;  
 

vi) A monitorização e controlo da circulação de armas no continente é uma 
condição indispensável para o desenvolvimento, sendo a paz a principal 
condição; 
 

vii) Existem muitos instrumentos jurídicos sobre o controlo da circulação de armas 
em África, mas a sua implementação está muito atrasada;  
  

viii) O projecto de decisão, no seu ponto 6 (2), que apela à criação de parcerias 
institucionais e técnicas da UA para a implantação de sistemas tecnológicos 
destinados a ajudar os Estados-Membros na monitorização e localização de 
armas ligeiras e de pequeno calibre, tem implicações financeiras; 
 

ix) Seria melhor recorrer à experiência de instituições da UA como a AFRIPOL e 
o Centro de Investigação e de Combate ao Terrorismo no quadro da parceria 
com estas instituições.  A este respeito, deve ser recordado o Comunicado da 
860.ª reunião do Conselho de Paz e Segurança (CPS) que salientou a 
necessidade de trabalhar com estes diferentes mecanismos;   
 

x) Esta questão é do maior interesse para o CPS, que dispõe de muitos recursos 
que podem facilitar a consecução do objectivo pretendido; a utilização dos 
vários comunicados emitidos pelo CPS poderá ser de grande utilidade. 
Consequentemente, seria aconselhável tirar partido dos programas e recursos 
já disponíveis, limitando-se ao reforço das capacidades nacionais; 
 

xi) O projecto de decisão deve conter mais definição das actividades relacionadas 
com a implementação do tema do ano 2020; 
 

xii) O projecto de decisão deve também apelar aos Estados-Membros para que 
ratifiquem a Convenção sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre; 
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xiii) Deve ser igualmente considerado a possibilidade do trabalho com países que 

fabricam armas ligeiras e de pequeno calibre; 
 

xiv) O Sudão conseguiu recolher armas na região de Darfur através de trocas 
construtivas com grupos rebeldes, actores da sociedade civil e cooperação 
com os meios de comunicação social após um longo processo de 
negociações. 

 
267. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Toma nota do relatório e das emendas propostas pelos Estados-membros 
endossadas pelo CRP; 

ii) A Gâmbia é convidada a submeter à apreciação do Conselho Executivo um 
projecto de decisão alterado e, posteriormente, à apreciação da Conferência; 
 

iii) Promover uma maior colaboração e cooperação entre a União Africana, 
a Diáspora Africana (6.ª Região), os Povos de Ascendência Africana e as 
Regiões das Caraíbas e do Pacífico (Item proposto pelo Quénia - 
Doc.EX.CL/1213(XXXVI)Add.3 

 
268. O relatório foi apresentado pelo representante da República do Quénia. 
 
269. Após a apresentação, os membros do CRP formularam as seguintes observações: 
 

i) Felicitam o Quénia pela relevância da sua iniciativa de propor um projecto de 
declaração sobre a diáspora africana; 
 

ii) O conceito de 6.ª região é complexo e carece de uma definição jurídica que 
facilite a sua utilização. Portanto, seria prudente não fazer referência a ela na 
declaração. Contudo, o Gabinete do Conselho Jurídico é convidado a clarificar 
a base jurídica deste conceito, tal como é utilizado nos Estatutos do 
ECOSOCC; 
 

iii) A importância da diáspora no processo de desenvolvimento é confirmada 
através dos conhecimentos especializados disponibilizados aos Estados-
Membros e também através das remessas que, em alguns casos, 
representam mais de um quarto dos orçamentos nacionais.   A este respeito, 
a delegação da República do Togo partilhou a sua experiência a este respeito 
e anunciou uma comunicação a este respeito durante a 33.ª Sessão Ordinária 
da Conferência da UA e a organização de um fórum sobre a Diáspora; 
 

iv) A República do Gana designou o ano 2020 como o ano do regresso ao país 
das pessoas de ascendência africana. A República do Gana já concedeu a 
cidadania ganesa a 126 pessoas de ascendência africana e organizará um 
fórum para recebê-las em Agosto de 2020; 
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v) A importância da Diáspora para África já se reflectiu nos Acordos ACP; 
 

vi) Solicitou esclarecimento sobre o resultado da Cimeira R400 realizada de 27 a 
29 de Setembro de 2019 na Carolina do Norte e manifestou a preocupação de 
apreciar o programa de eventos e cimeiras organizados no seu âmbito, sem 
este ter sido partilhado com os Estados-Membros;  

 
vii) Informações solicitadas sobre as modalidades de organização de uma Cimeira 

África-CARICOM em 2020 e de uma Cimeira entre os Estados de África, das 
Caraíbas e do Pacífico em 2021; 
 

viii) A Cimeira África-CARICOM e a Cimeira R400 previstas a terem lugar em 2020 
correm o risco de contradizer o princípio adoptado pela Conferência de realizar 
apenas duas cimeiras por ano no âmbito de parcerias. Além disso, o formato 
e o enquadramento da cimeira de 2021 e da conferência ministerial devem ser 
clarificados; 
 

ix) O conceito de diáspora deve ser ampliado para incluir a diáspora africana na 
Austrália e Nova Zelândia; 

 
x) Saúda os Estados-membros com estruturas nacionais dedicadas às relações 

com a diáspora; 
 

xi) A Declaração deve ter em conta todas as iniciativas anteriores relacionadas 
com a diáspora, incluindo a Conferência dos Intelectuais Africanos e a 
Diáspora realizada em Dakar, Senegal, em 2004, a Cimeira Mundial sobre a 
Diáspora realizada na África do Sul em Dezembro de 2012, a criação de um 
escritório regional na sequência de uma recente reunião dos Estados-
Membros em Cartum, Sudão, sobre a diáspora. 

 
270. O Vice-Presidente da Comissão saudou a iniciativa da República do Quénia e 
recordou que a Conferência de Durban, na África do Sul, tinha justamente qualificado a 
escravatura como um crime contra a humanidade. Ele lembrou alguns episódios trágicos 
de escravidão que exigem uma investigação minuciosa para estabelecer as 
responsabilidades dos traficantes de escravos que saquearam matérias-primas em África 
para lançar a revolução industrial na Europa.  
 
271. O representante do Gabinete do Assessor Jurídico deu explicações sobre o 
conceito da 6ª Região. Foi introduzido na Cimeira Mundial da Diáspora, realizada na África 
do Sul em Dezembro de 2012. Tem sido utilizado para encorajar a participação da 
diáspora nas cimeiras da União Africana. O seu uso está limitado a esta estrutura. O 
ECOSOCC, por sua vez, utiliza o termo diáspora, não o da 6ª região, que não foi 
legalmente definido. 
 
272. O representante da missão permanente do Quénia prestou os seguintes 
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esclarecimentos: 
 

i)  Agradece a todos os intervenientes pelas suas felicitações e valiosas 
contribuições para a melhoria do conteúdo da Declaração; 
 

ii) Convida os membros do CRP que tenham feito contribuições a encaminhá-las 
para o CRP para inclusão na Declaração; 
 

iii) Salienta a necessidade imperativa de melhorar as relações entre África e a 
sua diáspora; 
 

iv) Confirma que a diáspora africana é entendida de uma forma inclusiva; 
 

v) Ao organizar as cimeiras indicadas na Declaração, o Quénia assegurará que 
todas as cimeiras da UA previamente planeadas sejam tidas em conta; 
 

vi) Estas várias cimeiras não devem ser consideradas no âmbito das cimeiras de 
parceria;  

 
vii) A Reunião Ministerial proposta está aberta a todos os Estados-Membros. 

 
273. Em conclusão, o CRP concordou o seguinte: 
 

i) Alterar a nota de orientação, levando em conta todas as contribuições; 
 

ii) Submeter a nota de orientação alterada à Comissão para distribuição às 
Missões Permanentes; 
 

iii) A Nota de Orientação alterada e o Projecto de Declaração serão submetidos 
à apreciação do Conselho Executivo  

 
iv) Impacto das Sanções e curso unilateral de medidas coercivas (Item 

proposto pela República da Namíbia) - Doc.EX.CL/1213(XXXVI)Add.4 
 
274. O relatório foi apresentado pela Embaixadora Emilia Ndinelao Mkusa, Embaixadora 
da República da Namíbia. 
 
275. Após a apresentação, os Membros da CRP formularam as seguintes observações 
e solicitaram os seguintes esclarecimentos: 
 

i) Louvaram a Embaixadora da República da Namíbia pela qualidade do 
relatório; 

 
ii) Argumentou que a imposição de sanções coercivas unilaterais adversas 

contra vários Estados-membros constitui um sério obstáculo ao 
desenvolvimento económico e social do continente; 
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iii) Foram informados sobre as sanções impostas à Cuba pelos Estados Unidos, 

uma vez que estas dificultam a implementação das ODS e apelaram ao 
levantamento das referidas sanções; 

 
iv) Renovaram a sua solidariedade com o povo e o Governo de Cuba em relação 

às sanções ilegais que lhes foram impostas pelos Estados Unidos; 
 
v) Exortaram os Estados a absterem-se de impor medidas coercivas unilaterais 

contra outros Estados;  
 
vi) Exortaram e apelaram aos Estados interessados para que suspendessem a 

aplicação das sanções;  
 
vii) Manifestaram grande preocupação relativamente aos efeitos negativos para a 

população civil, em particular mulheres e crianças dos países visados; 
 
viii) A República do Zimbabué salientou os efeitos negativos das sanções que lhe 

foram impostas e que afectaram a recuperação económica do país; 
 
ix) A República do Sudão solicitou o levantamento das sanções dos EUA, 

particularmente a retirada do Sudão da lista dos estados patrocinadores do 
terrorismos dos EUA, em apoio aos esforços de transição política em curso 
com vista à promoção dos valores democráticos;  

 
 
x) A República do Sudão do Sul também lamentou as consequências das 

sanções que lhes foram impostas e que estão a afectar a recuperação do país 
após o conflito; 

 
xi) As Repúblicas da Somália e do Burundi também mencionaram as dificuldades 

que têm enfrentado como resultado de sanções unilaterais e injustas e 
apelaram ao levantamento dessas sanções, a fim de facilitar o 
desenvolvimento socioeconómico e a estabilidade; 
 

xii) A delegação da Somália salientou a necessidade de levantar o embargo de 
armas imposto à Somália, a fim de permitir reforçar as medidas preventivas 
para superar e responder aos desafios enfrentados pelas forças de segurança 
para proteger a Nação. 
 

276. A Embaixador da República da Namíbia louvou os Estados-membros pelo apoio ao 
pedido da Namíbia de levantamento das sanções aos Estados-membros da UA e a Cuba. 
 
277. Em conclusão, o CRP: 
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i) Tomou nota da nota conceptual sobre o impacto das sanções e o curso 
unilateral das medidas coercivas em alguns Estados-membros da UA e em 
Cuba; 

 
ii) Recomendou que a nota conceptual e o projecto de decisão fossem 

apresentados ao Conselho Executivo para apreciação. 
 
SECÇÃO VII:  APRECIAÇÃO DO PROJECTO DE AGENDA DA 36ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO E DA 33ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA 

 
278. O CRP analisou o projecto de agenda da 36ª Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo e o projecto de agenda da 33ª Sessão Ordinária da Conferência da União 
Africana, e recomendou a sua adopção pelo Conselho Executivo. 
 
SECÇÃO VIII:  DATA E LOCAL DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

EXECUTIVO E 2ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO ENTRE A UA E AS 
CER/RM 

 
279. O CRP considerou a data e o local da 37ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo 
e da 2ª Reunião de Coordenação entre a UA e as CER/MR. O CRP recomendou esta data 
e local para adopção pelo Conselho Executivo. 
 
SECÇÃO IX:  APRECIAÇÃO DO PROJECTOS DE DECISÕES DO CONSELHO    

EXECUTIVO 
 
280. O CRP analisou o Projecto de Decisões da 36ª Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo e recomendou o Projecto de Decisões ao Conselho Executivo para 
consideração e adopção. 
 
SECÇÃO X:  DIVERSOS 
 
281. Nenhum assunto foi discutido neste ponto da Agenda. 
 
SECÇÃO X:  ADOPÇÃO DO RELATÓRIO DO COMITÉ DE REPRESENTANTES 

PERMANENTES (CRP)  
 
282. O CRP reuniu-se em 30 de Janeiro de 2020 e adoptou o seu Relatório. 
 
283. Durante a análise e adopção do projecto de relatório, foram registadas as seguintes 
observações: 
 
Quénia: 
 

(i) Notou que o relatório do CRP não contém a questão sobre a consideração e 
apoio ao candidato africano à eleição para o assento não permanente no 



 
PRC/Rpt (XXXIX) 

Pág. 148 
  

Conselho de Segurança das Nações Unidas, para o período 2021-2022. 
 

(ii) O relatório do CRP não apresenta este assunto, embora o relatório da 
Comissão sobre a Implementação das Decisões Anterior do Conselho 
Executivo e da Conferência no documento EX.CL/1191(XXXVI), que foi 
considerado pela 39ª Sessão do CRP, inclua este assunto no item 30 da 
página 78 do anexo do Relatório sobre a Decisão do Conselho Executivo 
EX.CL/Dez.1067 (XXXV). O Conselho, no parágrafo 6 da referida decisão, 
decidiu fazê-lo: “Delegar ao CRP a análise das candidaturas da República do 
Quénia e da República do Djibuti ao cargo de Membro Não Permanente do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período de 2021-2022 e 
apoiar a candidatura africana a esse cargo até Novembro de 2019”. 
 

(iii) O relatório da Comissão é exacto e é fundamentado pelo Relatório da 14ª 
Reunião do Comité de Representantes Permanentes sobre a resolução da 
candidatura da Região da África Oriental ao Conselho de Segurança da ONU 
para o período 2021-2022, realizada em 21 de Agosto de 2019. Durante essa 
reunião, agindo com base na autoridade delegada do Conselho Executivo, 
endossou o Quénia como o candidato africano a membro não permanente do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período de 2021-2022. 
Isto foi decidido por uma votação realizada em conformidade com o 
regulamento interno do Conselho Executivo. O parecer jurídico sobre esta 
questão, emitido pelo Conselho Jurídico da União Africana, afirma ainda o 
mesmo. 
 

(iv) Espera-se que haja um relatório sobre qualquer assunto que tenha sido 
delegado por um órgão superior. A delegação do Quénia, por conseguinte, 
solicitou que o CRP no seu relatório, na secção relevante, escreva um breve 
resumo ao Conselho Executivo sobre a plena implementação da missão 
delegada ao abrigo do parágrafo 6 do EX.CL/Dec.1067 (XXXV) e anexe tanto 
o Relatório da 14ª Reunião do CRP como o Parecer Jurídico. 

 
(v) Além disso, a delegação solicitou que um projecto de decisão sobre a questão 

seja submetido ao Conselho Executivo. A delegação preparou elementos de 
um projecto de decisão que o CRP deve analisar para apresentação ao 
Conselho Executivo. 

 
Djibouti 
 

(i) Manifestou a sua oposição à inclusão da questão da candidatura africana ao 
assento não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o 
período 2021-2022, uma vez que esta questão não foi abordada durante as 
discussões relacionadas com qualquer ponto da agenda da 39ª sessão do CRP. 
 

(ii) Manifestou grande preocupação com o processo inadequado adoptado pelo CRP 
para abordar esta questão durante a reunião do CRP em Agosto de 2019, tendo 
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em conta que de acordo com o seu Regulamento Interno, o Conselho Executivo 
não pode delegar as suas competências ao CRP (artigo 5º). Expressou também as 
suas objecções contra o abandono do processo do quadro processual adequado.  
 

(iii) Solicitou que os Órgãos de Política tenham a oportunidade de decidir sobre 
diferentes candidaturas, com base nas regras de procedimento do Comité 
Ministerial da UA para candidaturas no sistema internacional, tendo em conta o 
princípio da rotatividade. 

 
O Presidente do CRP : 
 

i) O assunto não constava do relatório, uma vez que não foi levantado por nenhum 
Estado Membro em nenhum dos pontos da agenda. 
 

ii) Na matriz anexa ao relatório sobre a implementação das decisões é claramente 
afirmado que esta tarefa foi totalmente implementada. Não há necessidade de 
informar sobre uma tarefa já implementada, dado que todo o acompanhamento 
necessário foi devidamente realizado, incluindo informa oficialmente ao Grupo 
Africano em Nova Iorque com a decisão do CRP. 

 
iii) As intervenções de ambas as delegações sobre este assunto serão reflectidas 

com precisão na secção dedicada à aprovação do relatório. 
 

284. O Assessor em Parceria Estratégica do Presidente da Comissão formulou as 
seguintes observações em relação ao ponto proposto pela República do Quénia. 

 
i. No ponto nº 6 do projecto da declaração, que compromete os Chefes de 

Estado da União Africana se comprometem realizar uma Cimeira nas 
Caraíbas e no Pacífico em 2021, não está claro no projecto de declaração 
se a referida Cimeira estará centrada no tema da diáspora africana, ou seja, 
se é relevante para o tema desta declaração.   
 

ii. Caso não esteja centrada na diáspora, mas sim na parceria com as Caraíbas 
e o Pacífico, e independentemente de a cimeira proposta se realizar ou não 
no nosso contexto fora da UA, solicitamos a apreciação do governo do 
Quénia para adiar este ponto para uma próxima Cimeira, a fim de permitir 
que o subcomité estude o assunto de acordo com a decisão do Conselho 
Executivo de Março de 2018, que decidiu que as negociações devem dar 
início a uma parceria entre a UA e as regiões das Caraíbas e do Pacífico.  

 
 

iii. Em termos de redacção, há duas opções: 
 

a. Suprimir totalmente o número 6 do projecto de declaração, ou 
b. Alterar a presente redacção para a seguinte: "comprometer-se a estudar 

a possibilidade de realizar uma Cimeira de parceria com as Caraíbas e 
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o Pacífico", sem menção de datas para a Cimeira e sem convite aos 
Estados-membros da UA para acolhê-la. 

 
285. O CRP aprovou o Relatório com alterações. 
 
 
SECÇÃO XII:  ENCERRAMENTO 
 
286. O Presidente do CRP manifestou o seu apreço pelas deliberações construtivas de 
todas as delegações e encerrou a Reunião. 
 

 
 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

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

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2020-01-22

Report, Permanent Representatives’

Committee Thirty-Ninth Ordinary

Session 21 - 22 January 2020 Addis

Ababa, Ethiopia

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8839

Downloaded from African Union Common Repository


