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I. INTRODUÇÃO 
 
1. Desde o início, a Organização da Unidade Africana (OUA) e, posteriormente, 
a União Africana (UA), que a sucedeu, colocou a cultura no topo da sua agenda, 
conforme previsto na alínea a) do artigo II da Carta da OUA que define o empenho 
dos Estados-membros na coordenação e harmonização das suas políticas no 
domínio da cooperação para a educação e cultura. 
 
2. A UA reconheceu o papel que as artes, cultura e património podem 
desempenhar como catalisadores do desenvolvimento socioeconómico e da 
integração do continente africano. Em certo sentido, a Arte e a Cultura são duas 
faces da mesma moeda. A primeira constitui a produção artística e colectiva que 
reflecte a realidade cultural de uma sociedade, enquanto a segunda atrai a 
sociedade e constitui a base para a formação do capital social e patrimonial. Juntos, 
a Arte e a Cultura são parte integrante do património de um país - embora a cultura 
possa, por sua vez, ser considerada como depósito e veículo do património.  

 
3. Além disso, o desejo de ampliar, racionalizar e reforçar a contribuição das 
artes e da cultura para o desenvolvimento socioeconómico e a integração de África 
exigiu a elaboração e adopção de Planos de Acção continentais para as indústrias 
culturais e criativas. O Plano de Acção das Indústrias Culturais de Dacar (1992) e o 
Plano de Acção das Indústrias Culturais e Criativas da UA (2008) são um exemplo 
disso.  
 
4. O Ano das Artes, Cultura e Património irá decorrer numa altura em que os 
Estados-membros da UA ainda vão enfrentar os efeitos da pandemia da COVID-19. 
A pandemia da COVID-19 está a impor pesados custos humanos, financeiros e 
económicos para África. A crise proporciona igualmente uma oportunidade de 
reavaliar as prioridades socioeconómicas do continente, incluindo o papel dos 
trabalhadores culturais, contribuindo para a criação de sectores sociais e de saúde 
mais fortes e resilientes, para a igualdade, inclusão, coesão social e renascimento 
africano, conforme inspirado pela Filosofia Ubuntu “EU SOU porque tu és; Tu és 
porque eu sou”.   
 
5. O contributo significativo da cultura para a integração das sociedades e para 
o desenvolvimento socioeconómico em geral e para a redução da pobreza através 
da criação de emprego e inclusão social em particular tem sido, sem dúvida, 
inúmeras vezes evidente. Tendo tudo isto em consideração, a UA não só incluiu a 
cultura em todos os grandes projectos de desenvolvimento, tais como o Plano de 
Acção de Lagos para o período 1980-2000 e a Agenda 2063 da União Africana; a 
UA adoptou igualmente vários instrumentos relativos à cultura, incluindo a Carta 
Cultural para África (1978), a Carta sobre o Renascimento Cultural Africano (2006), 
o Estatuto da Comissão Africana de Audiovisual e Cinema (2019) e a Lei-Modelo da 
UA sobre a Protecção dos Bens e Património Culturais (2018).   
 
II. ANTECEDENTES 
 
6. Tendo em conta o que precede, a Conferência Ordinária dos Chefes de 
Estado e de Governo da Organização da Unidade Africana (OUA) realizada na 
capital das Maurícias, Port Louis, em 1976, adoptou a Carta Cultural para África 
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inspirada e informada pela necessidade de racionalizar e harmonizar as políticas 
culturais em todo o continente, em consonância com as dinâmicas socioculturais 
existentes em todo o continente e não só. 
 
7. Na sequência de reflexões profundas sobre a situação socioeconómica de 
África, a OUA adoptou em 1980 o Plano de Acção de Lagos para África (1980-2000) 
que apelou à mobilização de recursos internos para acelerar o desenvolvimento 
socioeconómico de África. Considerando a importância que a cultura desempenha 
no desenvolvimento do continente, os Chefes de Estado e de Governo da OUA, ao 
adoptarem o Plano de Acção de Lagos (1980-2000), comprometeram-se, de forma 
individual e colectiva, em nome dos seus governos e povos, a “assegurar que o 
desenvolvimento de políticas reflicta adequadamente os valores 
socioculturais africanos, a fim de reforçar a nossa identidade cultural”.   
 
8. A primeira Conferência dos Ministros Africanos da Cultura realizada em 
Nairobi, Quénia, de 13 a 14 de Dezembro de 2005 (CAMC1) aprovou o Projecto de 
Carta para o Renascimento Cultural Africano que foi posteriormente adoptado pela 
6ª Conferência Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da UA realizada na 
capital sudanesa, Cartum em 2006, cujo tema foi dedicado à Cultura, Educação e 
Línguas, tendo adoptado a Carta para o Renascimento Cultural Africano. Refira-se 
que esta foi a primeira cimeira dedicada à cultura desde que os pais fundadores 
criaram o organismo continental, em 25 de Maio de 1963.  
 
9. Actualmente, catorze (14) Estados-membros da UA ratificaram e trinta e três 
(33) assinaram a Carta para o Renascimento Cultural Africano, que é o resultado da 
revisão da Carta Cultural para África. Por conseguinte, é necessário criar 
mecanismos para reforçar a sensibilização nos Estados-membros da UA, com vista 
a acelerar a assinatura, ratificação e implementação da Carta para o Renascimento 
Cultural Africano. Nestes termos, ciente deste facto, Sua Excelência Ibrahim 
Boubacar Keita, Presidente da República do Mali, foi nomeado Promotor da UA para 
as Artes, Cultura e Património durante a 32ª Conferência dos Chefes de Estado e 
de Governo da UA, em Fevereiro de 2019.  
 
10. Além disso, tendo em conta as importantes decisões tomadas na Cimeira de 
Cartum, referidas anteriormente, que tiveram influência no alargamento do papel da 
Cultura como um dos principais catalisadores do desenvolvimento político, 
socioeconómico e da integração de África e que igualmente informaram e 
inspiraram as acções subsequentes da CUA, conforme o mandato da Conferência 
Geral; entre elas, destacam-se as seguintes (Doc. EX.CL/223 (VIII): 
 

1) Decisão sobre o Relatório da Primeira Sessão da UA da Conferência dos 
Ministros Africanos da Cultura (CAMC1). 

 
2) Decisão sobre a adopção do Plano de Acção Linguístico para África.  

 
3) Decisão que declara o ano de 2006 como o ano das línguas africanas (Doc. 

EX.CL/223 (VIII).  
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4) Plano de Acção de Nairobi para a Promoção das Indústrias Culturais para o 
Desenvolvimento de África, adoptado, em princípio, pelos Ministros da 
Cultura. 

 
5) A Declaração de Nairobi sobre Cultura, Integração e Renascimento Africano. 

 
6) O Documento da Posição Comum Africana sobre a Situação do Património 

Mundial em África e a proposta de criação de um Fundo Africano do 
Património Mundial, criado em 2006 e sediado em Midrand, África do Sul. 

 
7) Relançamento através da implementação da resolução de Ouagadougou 

sobre o renascimento do Grande Museu de África (GMA) na Argélia, no 
espírito da solidariedade africana. A CUA está actualmente a coordenar as 
actividades relativas à criação do Museu que é um projecto emblemático da 
Agenda 2063 da UA.   

 
8) Decisão sobre a implementação do Plano de Acção no domínio das Línguas 

para África, actualmente liderado pela Academia Africana das Línguas 
(ACALAN)/UA) com sede em Bamako, Mali.    

 
11. As decisões, políticas e instrumentos acima referidos nortearam e orientaram 
as iniciativas para o desenvolvimento do sector das artes, cultura e património a 
nível continental.      
 
III. 33ª DECISÃO DA CONFERÊNCIA E TEMA PROPOSTO PARA O ANO   
 
12. Todos os anos, durante a Conferência da União Africana, os Chefes de Estado e de 
Governo propõem e aprovam, no ano seguinte, um tema para reflexão. O tema orienta as 
actividades a organizar pelos Órgãos Deliberativos e pelos Estados-membros da UA. Na 
33ª Sessão da Conferência realizada em Fevereiro de 2020, os Chefes de Estado e de 
Governo aprovaram a proposta de S.Ex.ª Ibrahim Boubacar KEITA, Presidente da 
República do Mali, para declarar 2021 como o Ano das Artes, Cultura e Património da UA. A 
Conferência salientou a importância da Cultura, das Artes e do Património para a realização 
dos objectivos da Agenda 2063 da União Africana, bem como dos seus projectos 
emblemáticos e declarou que o património africano, rico e diversificado, é um trunfo 
essencial para promover o continente na arena global e para o desenvolvimento 
sustentável, integração e paz em África.  

 
13. É neste contexto que é proposto o seguinte tema específico para o ano de 2021:   

 
“Artes, Cultura e Património: Factores Essenciais para construir uma África 
próspera, pacífica, integrada e resiliente no contexto dos desafios 
multissectoriais”. 
 
14. De acordo com o tema adoptado para 2021, que visa promover o sector das 
artes, cultura e património e construir uma África resiliente que preste cuidados de 
saúde primários e serviços sociais a todos no contexto da pandemia da COVID-19, 
e utilize a economia criativa como instrumento para atingir esse objectivo, as 
seguintes áreas constituirão a base das intervenções dos Órgãos Deliberativos da 
UA, dos Estados-membros da UA e dos Parceiros para implementar actividades e 
programas a esse respeito:   
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3.1. Artes e Cultura    
 
15. A Agenda 2063 da UA, a Zona de Livre Comércio Continental Africana 
(ZCLCA), a Carta para o Renascimento Cultural Africano; o Plano de Acção revisto 
da UA para as Indústrias Culturais e Criativas e o Estatuto da Comissão Africana de 
Audiovisual e Cinema (AACC) dão a orientação política para a obtenção de 
dinâmicas e desenvolvimentos no continente e em todo o mundo, com especial 
referência ao papel que as indústrias culturais e criativas podem desempenhar na 
criação de emprego e na geração de rendimentos, especialmente para as mulheres 
e os jovens, bem como no empoderamento económico e na mitigação da exclusão 
social.  
 
16. Além disso, a área de ensino das artes é a base para o desenvolvimento da 
economia criativa no continente. Por conseguinte, a Comissão, em colaboração com 
a AUDA-NEPAD, iniciará o processo de elaboração de uma política continental no 
domínio do ensino das artes. A política continental no domínio do ensino das artes 
estará em conformidade com o Plano de Acção revisto da União Africana para as 
indústrias culturais e criativas.  
 
17. O papel fundamental dos artistas e dos trabalhadores culturais no processo 
não pode ser sobrevalorizado e as questões relativas aos direitos de propriedade 
intelectual e ao estatuto dos artistas no continente devem ser reflectidas de forma 
minuciosa visando a realização de intervenções significativas e tangíveis.      
 
3.2 Saúde, Bem-estar e Resposta Pós-COVID-19 
 
18. A União Africana elaborou uma Estratégia Continental Conjunta para a 
resposta à COVID-19 sustentada pela coordenação, colaboração, cooperação e 
comunicação e uma Resposta Socioeconómica Abrangente à Pandemia da COVID-
19 centrada no desenvolvimento de abordagens apropriadas para a segurança 
humana.   
 
19. O objectivo final das intervenções pós-COVID-19 é proporcionar 
oportunidades justas e reforçar a segurança humana através da prestação de 
cuidados básicos de saúde primários e serviços sociais a todos. Por conseguinte, as 
intervenções pós-COVID-19 nos domínios da saúde e cultura incluirão: 
Sensibilização contínua para manter o foco e a atenção sobre a pandemia da 
COVID-19 e medidas básicas de prevenção da saúde a fim de prevenir infecções, 
mortes e limitar os danos socioeconómicos; Utilização de medicamentos tradicionais 
como potenciais remédios para os desafios de saúde enfrentados pelo continente; 
utilização de trabalhadores culturais, incluindo músicos, cineastas, actores e 
escritores como agentes de advocacia para uma saúde e bem-estar adequados e 
inclusivos. 
 
20. Utilizando trabalhadores culturais, incluindo músicos, cineastas, actores e 
escritores como agentes de advocacia para uma saúde e bem-estar adequados e 
inclusivos.   
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21. O papel que o sector das artes, cultura e património, incluindo o papel 
desempenhado pelos trabalhadores culturais na promoção da boa saúde e do bem-
estar não pode ser sobrevalorizado. Os trabalhadores culturais podem igualmente 
ajudar a mitigar os impactos sociais e de saúde mental da COVID-19 através de 
canções, peças teatrais, filmes e materiais audiovisuais. 
 
3.3. Línguas 
 
22. O Plano de Acção no domínio das Línguas para África (LPAA) baseou-se em 
quatro fundamentos principais para a necessidade de elaborar e implementar um 
Plano de Acção no domínio das Línguas para África: 
 

i) Garantir a independência cultural e o desenvolvimento dos Estados africanos, 
através da utilização de línguas africanas; 
 
ii) Promover a unidade africana, desenvolvendo as línguas regionais como 
veículos de comunicação e ajudando a quebrar as barreiras linguísticas; 
 
iii) Contribuir para a intensificação dos esforços endógenos, envolvendo as 
pessoas e explicando-lhes o significado e os problemas do desenvolvimento, nas 
suas próprias línguas; 
 
iv) Manter os laços entre África e o resto do mundo através das principais línguas 
estrangeiras de comunicação e da definição da sua importância em relação às 
línguas africanas. 

 
23. Por conseguinte, a ACALAN irá lançar uma campanha para a implementação 
pelos Estados-membros da União Africana do Plano de Acção das Línguas para 
África, cujas áreas prioritárias incluem a formulação de políticas e mobilização de 
recursos.  
 
24. Para alcançar os objectivos da LPAA, o ACALAN irá fazer campanha 
principalmente nos Estados-membros da União Africana e nas Comunidades 
Económicas Regionais, organizações ou instituições regionais afiliadas à União 
Africana a fim de: 
 

i. Adoptar línguas indígenas africanas viáveis como línguas oficiais e de trabalho;  
 

ii. Formular uma política linguística que coloque uma ou mais línguas africanas 
amplamente utilizadas no centro do seu desenvolvimento socioeconómico;  

 
iii. Criar estruturas linguísticas nacionais, quando estas não existam, ou reforçá-

las, quando já existam, e formular políticas linguísticas nacionais adequadas;  
 

iv. Garantir que as línguas prescritas como línguas oficiais atinjam um nível de 
modernização que satisfaça as necessidades de administração de um Estado 
moderno;  

 
v. Realizar campanhas para educar ou reeducar sistematicamente a sua 

população sobre a utilidade inerente ou prática das línguas africanas, a fim de 
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combater a atitude amplamente negativa dos africanos em relação às línguas 
africanas. 

 
vi. Garantir que todos os sectores (isto é, primário, secundário e terciário) dos 

sistemas nacionais de educação estejam envolvidos, conforme adequado, no 
serviço da promoção prática da(s) língua(s) africana(s) seleccionada(s) e 
prescrita(s) como língua(s) oficial(ais);  

 
vii. Proporcionar às universidades nacionais e outras instituições de investigação e 

afins um instrumento primordial para a promoção prática das línguas africanas 
sobre actividades promocionais críticas tais como: compilação de dicionários 
técnicos e gerais, redacção de manuais escolares sobre temas úteis, formação 
de professores de línguas africanas, tradutores, intérpretes, organismos de 
radiodifusão e jornalistas, produção de livros e outros tipos de literatura úteis 
relevantes para a vida dos cidadãos africanos contemporâneos e actualização 
do vocabulário em línguas africanas;  

 
viii. Prescrever como meio ou veículo de ensino das línguas africanas, que melhor e 

de forma mais eficaz facilitam o processo de aprendizagem, reconhecendo que 
para transmitir conhecimentos formais ou de outro tipo, o veículo de ensino ou 
de comunicação deve ser uma língua familiar ao formando;  

 
ix. Utilizar as línguas africanas como meio de ensino nas campanhas nacionais de 

alfabetização nos Estados-membros, em reconhecimento do papel estratégico 
desempenhado pela alfabetização generalizada da população nacional, no 
desenvolvimento socioeconómico dos Estados-membros, e em reconhecimento 
de que a alfabetização será grandemente facilitada e acelerada se forem 
utilizadas línguas que sejam familiares para a população nacional. 
 

x. Implementar o programa denominado ACALAN de combate à COVID-19 e a 
campanha de sensibilização sobre as medidas de prevenção da doença, 
traduzidos em línguas africanas. 

  
25. A Semana Africana das Línguas foi adoptada pela Terceira Sessão do 
Comité Científico e Técnico para a Juventude, Cultura e Desporto (STC-
YCS3/MIN/Report/P11/70), organizada pela União Africana, de 21 a 25 de Outubro 
de 2018, em Argel, Argélia, por iniciativa do Secretariado Executivo da Academia 
Africana das Línguas (ACALAN), a ser celebrado anualmente, de 24 a 30 de 
Janeiro, como um grande evento anual que deve ser observado por todos os 
Estados-membros da União Africana, como um momento especial de identidade 
africana, como um encontro perpétuo para a promoção das línguas africanas em 
África e da diáspora africana. O objectivo é comemorar e demonstrar o importante 
papel das línguas africanas na integração e no desenvolvimento de África. A 
Academia Africana das Línguas (ACALAN) irá propor ao Promotor, juntamente com 
os seus órgãos e estruturas de trabalho, um programa rico e variado para 
comemorar a Semana Africana das Línguas, durante a qual a ACALAN irá organizar 
conferências, simpósios, espectáculos, concursos de escrita e poesia, exposições, 
etc., para demonstrar e promover os projectos realizados no âmbito da operação de 
sensibilização para as línguas africanas. Um tema específico será atribuído à 
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comemoração de cada edição e o tema para 2021 será: políticas linguísticas nos 
Estados-membros da União Africana. A Semana das Línguas Africanas e eventos 
relacionados proporcionará continuamente aos povos africanos uma oportunidade 
para celebrar as línguas africanas como o principal pilar inegável da cultura e 
património africanos e factor de integração e desenvolvimento da coesão de África.  
 
3.4. História e Tradições Orais  
 
26. África é conhecida como um continente de tradição oral. Esta tradição oral é 
caracterizada por uma grande variedade de géneros que transmitem todos os 
valores culturais que pertencem ao continente africano. A. Raphael Ndiaye, um 
etnolinguista senegalês, definiu a tradição oral como “a soma de dados que uma 
sociedade considera essencial, retém e codifica, especialmente na sua forma 
oral, a fim de facilitar a sua memorização”. A Agenda 2063 da União Africana visa 
construir uma África com uma forte identidade cultural de património comum, 
valores e ética comuns. A África que Queremos só será uma realidade se a história 
e as tradições orais africanas constituírem a sua base. Assim, na sequência dos 
programas iniciados desde a sua criação, o CELHTO trabalha para o reforço do 
papel da história e das tradições orais africanas no desenvolvimento do continente, 
dando ênfase ao contributo dos mecanismos endógenos de prevenção e resolução 
de conflitos em África.   
 
27. As tradições orais são um instrumento muito importante para realizar 
campanhas de advocacia e sensibilização sobre a promoção do desenvolvimento do 
sector da economia criativa, bem como da saúde e bem-estar das populações 
africanas no período pós-COVID-19.  
 
3.5. Património 
 
28. A Comissão da UA e o Fundo do Património Mundial Africano trabalharão 
com os Estados-membros e a comunidade de parceiros para promover o património 
cultural africano. O “Convite à Acção de Argel sobre o Património Africano”, 
aprovado na 3ª Sessão do Comité Técnico Especializado da Juventude, Cultura e 
Desporto (STC-YCS3) em Outubro de 2018, exprimiu com preocupação o 
financiamento insuficiente das instituições nacionais e pan-africanas responsáveis 
pela protecção do património, em especial do Fundo do Património Mundial 
Africano. O Apelo à Acção de Argel exprimiu ainda com grande preocupação o ritmo 
lento de ratificação da Carta para o Renascimento Cultural Africano pelos Estados-
membros africanos e salientou a necessidade de África melhorar a sua visibilidade 
no mapa global através de compromissos corajosos para eventos relacionados com 
o património e questões de significado excepcional. A necessidade urgente de 
salvaguardar e desenvolver de forma sustentável o património cultural em África é 
ainda demonstrada pela Agenda 2063 da UA: “A África Que Queremos.” A Agenda 
fornece um roteiro para salvaguardar e desenvolver de forma sustentável o 
património cultural em África. Contudo, a falta de quadros legislativos e de políticas 
adequadas para proteger e promover o património cultural exige a necessidade de 
aumentar a sensibilização sobre os instrumentos jurídicos da UA e da UNESCO.   
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3.5.1 O Grande Museu de África  
 
29. O Grande Museu de África (GMA) será acolhido pela Argélia em nome do 
continente. A conceptualização do projecto está quase concluída. No entanto, a 
construção das instalações ainda não iniciou devido à falta de fundos. S.Ex.ª 
Ibrahim Boubacar Keita, Presidente do Mali e Promotor da UA para as Artes, Cultura 
e Património, e o Conselho dos Pares para as Artes, Cultura e Património 
desempenharão um papel importante na obtenção de apoio para as contribuições 
financeiras dos Estados-membros e parceiros para a construção do Museu 
continental. O Governo da Argélia disponibilizou uma Estrutura Provisória para o 
Museu (Villa du Trait), o Comité Técnico e Consultivo do GMA, em colaboração 
com a Comissão da UA, está a trabalhar para lançar a primeira exposição 
continental sobre este espaço em 2021.   
 
3.5.2 O Fundo do Património Mundial Africano (FPMA)  
 
30. O Fundo do Património Mundial Africano (FPMA) foi criado na África do Sul 
em 2006 para apoiar a conservação e protecção eficazes do património natural e 
cultural de valor universal excepcional em África. A constituição do Fundo resultou 
do trabalho realizado pela União Africana e pela UNESCO para desenvolver uma 
estratégia destinada a enfrentar os desafios enfrentados pelos países africanos na 
aplicação da Convenção sobre o Património Mundial de 1972. Apoia os Estados 
Parte no cumprimento das suas obrigações, conforme definido na Convenção sobre 
o Património Mundial. A formação do Fundo foi aprovada pela Cimeira de Chefes de 
Estado e de Governo da União Africana, realizada em Cartum em 2006. 

 
IV. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO/ROTEIRO  
 
31. O quadro seguinte apresenta o projecto de roteiro e o Plano de 
Implementação de 2021 como o Ano das Artes, Cultura e Património e inclui: 

 
(i) Medidas a tomar;  
(ii) Pontos Focais;  
(iii) Calendários;  
(iv) Possíveis fontes de financiamento; e  
(v) Observações 
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Nº  ACTIVIDADES      
 

PONTOS 
FOCAIS 

CALENDÁRIO 
PARA 2021-2022 

FONTE(S) DE 
FINANCIAMENTO 

OBS.   

1. Lançamento da entrada 
em vigor da Carta para o 
Renascimento Cultural 
Africano  

CUA  
Unidade 
Especial de 
Assessoria ao 
Líder da UA 
para as Artes, 
Cultura e 
Património  
ACALAN  
CELHTO  

Janeiro de 2021  CUA   

2. Operacionalização do 
Secretariado Provisório 
da Comissão Africana de 
Audiovisual e Cinema 
(AACC) e aceleração do 
processo de ratificação 
do Estatuto da AACC.  

CUA  Fevereiro de 2021  CUA  
Quénia – País 
Anfitrião  

 

3. 34ª Conferência da União 
Africana  

- Debate sobre os 
Prémios Nobel Africanos 

- 2ª Reunião do Conselho 
de Pares  

- Lançamento do livro 
que expressa uma 
perspectiva africana 
sobre arte, cultura e 
património 

Mali February 2021 Mali 
CUA 

 

4. Conferência de 
Mobilização de Recursos 
para o Grande Museu de 
África  

CUA  
Argélia  
Mali  

Abril de 2021  CUA  
Argélia  

 

5.  Lançamento da primeira 

exposição continental do 

Grande Museu de África 

na Villa du Trait, na 

Argélia 
 

CUA  
Argélia  
Comité 
Técnico e 
Consultivo de 
GMA  
FPMA  
UNESCO  

Novembro/Dezembro 
de 2021  

CUA  
Argélia  

 

6.  Mega Concerto Africano 

para celebrar o Mês de 

África no Ano das Artes, 

Cultura e Património  

CUA  
Mali  
África do Sul  
All Africa 

25 de Maio de 2021  CUA  
Mali  
África do Sul  
All Africa Music 
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Music Awards 
(AFRIMA)   
 
 

Awards (AFRIMA)   
 
 
 

7.  Organização da 2ª 
Conferência Pan-Africana 
de Escritores (PAWC2) e 
Lançamento da 
Campanha da UA para a 
Promoção da Leitura  

CUA  
Mali  
Fundação 
Thabo Mbeki  
UNESCO  

Julho de 2021  CUA - DAS e RHST   

8.  Desenvolvimento da 
Política da União 
Africana sobre o Ensino 
das Artes   

CUA  
NEPAD  
AFRAA  

Janeiro de 2021 - 
Outubro de 2022  

CUA  
AUDA-NEPAD  

 

9.  Lançamento do Plano de 
Acção revisto da UA para 
as Indústrias Culturais e 
Criativas   

CUA - DAS e 
Comércio e 
Indústria  
BANCO 
AFREXIM  
Trabalhadores 
Culturais de 
diferentes 
sectores: 
Música; 
Cadeia de 
Valor da 
Moda e 
Desenho; 
Artes Visuais, 
etc. 
 
 

Maio de 2021  CUA - DAS e 
Comércio e Indústria  
BANCO AFREXIM  
Trabalhadores 
Culturais de 
diferentes sectores: 
Música; Cadeia de 
Valor da Moda e 
Desenho; Artes 
Visuais, etc.  

 

10. Organização do 6º 
Congresso Cultural Pan-
Africano (PACC6)   

CUA  
 

Setembro de 2021  CUA   

11. Campanha nos Estados-
membros da União 
Africana e nas 
organizações regionais 
filiadas nas Comunidades 
Económicas Regionais 
para a implementação do 
Plano de Acção no 
domínio das Línguas 
para África    

CUA  Janeiro - Dezembro 
de 2021  

CUA   

12. Comemoração da 
Semana das Línguas 
Africanas   

CUA  Janeiro de 2021  CUA   

13. Publicação da Revista 
Científica Periódica sobre 

CUA  Janeiro - Dezembro 
de 2021 

CUA   
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História e Tradições 
Orais  

14. Recolha e Exploração de 
Fontes Orais e de 
Conhecimentos Locais a 
fim de contribuir para o 
Desenvolvimento 
Endógeno de África   

CUA  Junho de 2021  CUA   

15. Constituição de uma 
Rede de Colaboração 
sobre as Tradições Orais 
Africanas  

CUA  Junho de 2021  CUA   

16. Recolha e Estudo dos 
Mecanismos Endógenos 
para a Prevenção, 
Gestão e Resolução de 
Conflitos na África 
Central e Oriental  

CUA  Fevereiro – Outubro 
de 2021  

CUA   

17. Organização da 
Conferência de 
Parceiros/Doadores do 
Fundo do Património 
Mundial Africano (FPMA)  

CUA  
FPMA  
Unidade 
Especial de 
Assessoria ao 
Promotor da 
UA para as 
Artes, Cultura 
e Património  

Janeiro de 2021  FPMA  
África do Sul  

 

18. Fórum da Juventude 
sobre o Património em 
África  

FPMA  
CUA  
UNESCO  

Abril - Maio de 2021  FPMA 
CUA - DAS e RHST   
Gabão  

 

19. Comemorações do Dia 
do Património Mundial 
Africano  

FPMA  
CUA  
UNESCO  

5 de Maio de 2021  FPMA  
Estados-membros da 
União Africana  

 

20. Mesa Redonda sobre 
Questões Relacionadas 
com o Património 
Mundial em África  

FPMA  
UNESCO  
CUA  

Junho/Julho de 2021  
45ª Sessão do 
Comité do Património 
Mundial  

FPMA   
 
 

21. 2ª Bienal de Luanda - 
Fórum Pan-Africano 
sobre uma Cultura para a 
Paz   

CUA - DAS e 
Paz e 
Segurança  
UNESCO  
Angola  

Setembro de 2021  CUA  
UNESCO  
Angola  

 

22. Projecto de Enciclopédia 
Africana   

CUA – CIDO, 
DAS, 
CELHTO  
UNESCO  

Outubro de 2021  CUA   

23. Fórum de Líderes 
Tradicionais Centrado na 
Medicina Tradicional 

CUA  
Mali  

Novembro de 20121 CUA   
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V. MONITORIZAÇÃO  

 
32. A monitorização é uma componente abrangente desejável, considerada 
necessária durante o processo de implementação das diferentes actividades 
relativas ao ano de 2021, o Ano das Artes, Cultura e Património da União 
Africana. Especificamente, tendo em conta os prazos para essas actividades, serve 
para aferir o nível da sua execução, conforme previsto no roteiro.  

 
33. Além disso, espera-se que o processo de monitorização forneça subsídios 
para ajustar ou rever algumas actividades e calendários, especialmente à medida 
que os fundos estão a ser disponibilizados. Envolverá as várias partes interessadas, 
principalmente a CUA, incluindo a ACALAN, a CELHTO e o FPMA, com algum tipo 
de rubrica destinada à apresentação de relatórios intercalares ao Conselho de 
Pares, ao Conselho Executivo e ao Comité Técnico Especializado da Juventude, 
Cultura e Desporto e aos Estados-membros.  
 
34. Um relatório abrangente sobre a implementação do Ano das Artes, Cultura e 
Património será apresentado ao Conselho Executivo e à Conferência dos Chefes de 
Estado e de Governo em Janeiro/Fevereiro de 2022, antes da aprovação do tema 
subsequente.   
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