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RELATÓRIO DO COMITÉ DOS DEZ CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO 
LIDERES EM EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E A TECNOLOGIA, POR 

 S.E. MACKY SALL, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO SENEGAL, PRIMEIRO 
COORDENADOR DO GRUPO DOS LIDERES EM EDUCAÇÃO  

 
I. INTRODUÇÃO 

 
1. O Comité dos Dez Chefes de Estado e de Governo, na qualidade de Líderes 
Africanos em Educação, Ciência e Tecnologia (C 10), realizou a sua reunião anual as 
margens da Trigésima Terceira Cimeira da União Africana (UA), no dia 8 de Fevereiro de 
2020 em Adis Abeba, Etiópia. A criação de uma equipa de dez líderes foi feita em 
cumprimento da Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.572 (XXV) de 2015, tendo a 
primeira equipa dos dez líderes sido aprovada na 30ª Sessão Ordinária da Conferência 
em 2018, através da Decisão Assembly/AU/Dec.671 (XXX).  
 
II. PRESENÇAS 
 
2. S.E. Presidente Macky Sall, da República do Senegal, presidiu a reunião na sua 
qualidade de primeiro Presidente do C10. A reunião contou igualmente com a presença 
do Chade, Egipto, Gabão, Quénia, Malawi, Namíbia, Serra Leoa e Tunísia.  O Presidente 
da Terceira Sessão do Comité Técnico Especializado em Educação, Ciência e Tecnologia 
(CTE-ECT 3), S.E.  Dr. Elioda Tumwesigye Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Uganda, também participou na sessão. 

 
III. Observações Iniciais 

 
3. S.E. Prof. Sarah Anyang Agbor, Comissária para Recursos Humanos, Ciência e 
Tecnologia, proferiu o discurso de boas-vindas, em nome de S.E.  Moussa Faki Mahamat, 
Presidente da Comissão da União Africana.  Ela salientou a necessidade de se enfrentar 
a maioria dos desafios de desenvolvimento socioeconómico de África para a realização 
dos objectivos estabelecidos na Agenda 2063 da UA, através da capacitação dos cidadãos 
africanos por intermédio de uma educação sólida e de qualidade e de criação 
oportunidades que permitam tirar o proveito da Ciência, Tecnologia e Inovação.  A 
Comissária sublinhou ainda a necessidade de capacitar a população jovem em 
crescimento, a fim de aproveitar o enorme potencial que ela oferece na construção de uma 
base valiosa de capital humano. Afirmou igualmente que iniciativas como o 
Empoderamento da Juventude, introduzida pelo Presidente da Comissão e denominada  
‘’1 Milhão Até 2021’’ devem ser intensificadas no continente.  

 
4. No seu discurso de abertura, S.E. Dr. Tumwesigye, o Presidente do CTE-ECT 3, 
voltou a realçar a capacidade da educação, ciência e tecnologia como fundamentos para 
acelerar as aspirações de transformação de África, contidas na Agenda 2063, bem como 
os objectivos de desenvolvimento sustentável.  Ele destacou ainda as decisões chave 
tomadas pelo CTE no que diz respeito à criação de um fundo unificado para a educação, 
ciência e tecnologia da e o desenvolvimento de um Estatuto para o estabelecimento de 
uma Agência Africana de Acreditação.  Ele observou ainda que a educação, ciência e 
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tecnologia têm dado um grande contributo para a implementação com sucesso do Acordo 
sobre a Zona de Comércio Livre Continental Africana que já entrou em vigor. S.E. Dr. 
Tumwesigye concluiu a sua alocução apelando à colaboração entre as instituições 
públicas, privadas e de investigação no promoção da educação, ciência e tecnologia no 
continente.   

 
5. Por sua vez, no seu discurso de abertura, o Presidente da C10, O Presidente Sall, 
enfatizou a importância de se investir na população jovem do continente.  S.E. afirmou 
que nunca é demais enfatizar o aumento de uma massa crítica qualificada e capaz de 
impulsionar os programas de desenvolvimento africanos.  O Presidente sublinhou a 
necessidade urgente de promover a Educação e Formação Técnico-Profissional (FTP) em 
todos os níveis, com foco no desenvolvimento de competências, empreendedorismo e 
empregabilidade.  S.E. O Presidente Sall  manifestou apreço ao valioso contributo do 
Fórum das Mulheres Educadoras Africanas (FAWE) na promoção da educação das 
raparigas e mulheres em África. 
 
IV. RESULTADO DA CIMEIRA EXTRAORDINÁRIA DO C10 

 
6. S.E. Prof. Sarah Anyang Agbor, Comissária para Recursos Humanos, Ciência e 
Tecnologia, expôs as principais conclusões da Cimeira Extraordinária do C10 sobre o 
Reforço da Educação, Ciência e Tecnologia, com enfoque na Declaração de Lilongwe.  
Ela recordou as declarações acordadas sobre as três áreas, a saber:  (i) investir na 
educação, ciência e tecnologia, (ii) promover a educação em África, e (iii) envolver o sector 
privado. Ela também apresentou o plano de acção para a implementação das actividades 
acordadas que foi adoptado pelo C10. 

 
7. O Comité elogiou a República do Malawi pelo trabalho em curso no que tange aos 
resultados da reunião de Lilongwe.   

 
8. O C10 decidiu ainda propor o Plano de Acção para a apreciação da 33ª Sessão da 
Conferência da UA.  

 
V. MEMBROS DO C10 

 
9. Foi recordado que, no Regulamento Interno acordado para o C 10, o Comité seria 
composto por Chefes de Estado e de Governo ou seus representantes devidamente 
acreditados, dos dez Estados-membros, sendo dois de cada uma das cinco regiões 
geográficas da UA.  Recordou-se também que o mandato dos actuais membros do C 10 
(aprovado pela Conferência em Janeiro de 2018) estava a chegar ao fim, após o período 
designado de dois anos.  Além disso, o Regulamento Interno do C10 aprovado 
estabelecem que o cinco membros deste Comité dez seriam renovados anualmente 
depois de consulta regionais.   

 
10. Reconhecendo o facto de que o Comité não pôde se reunir durante o ano de 2019, 
a renovação de cinco membros do Comité não foi feita em conformidade com o previsto 
no seu Regulamento.  Nesse contexto, o Comité reconheceu que seus compromissos 
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sobre o Plano de Acção acordado e a Declaração de Lilongwe apelavam que se 
prorrogasse o mandato dos actuais membros para permitir que eles realizassem a enorme 
tarefa atribuída ao Comité por seus pares. O Presidente do C10 afirmou que esta proposta 
de prorrogação dos mandatos dos membros será feita à Conferência para a sua 
aprovação. 
 
VI. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO PELA CUA 
 

11. S.E. a Prof. Sarah Anyang Agbor falou igualmente da implementação das 
estratégias continentais a nível da Comissão da União Africana através das três divisões 
do Departamento de Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia da Comissão, assim como 
dos escritórios técnicos regionais.  Ela destacou as principais actividades levadas a cabo 
para a implementação da Estratégia Continental de Educação para África (CESA), e da 
Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para África (STISA). 

 
12. Nas discussões que se seguiram, o Comité observou que os programas de 
educação, ciência e tecnologia deveriam se concentrar na mudança do status quo, 
alterando a retórica na forma de referência aos desafios que o continente enfrenta. As 
parcerias devem ser cada vez mais aproveitadas para garantir que a ciência e a tecnologia 
na educação atinjam todo o seu potencial.  Foi ainda solicitada mais informação sobre os 
diferentes programas que estão a ser implementados pela Comissão, dando exemplos 
específicos, para se obter uma compreensão profunda do nível de execução dos 
diferentes programas em curso.   
 
VII. LANÇAMENTO DO 3º RELATÓRIO SOBRE AS PERSPECTIVAS AFRICANAS 

DE INOVAÇÃO (AIO-2019) 
 

13. O Prof. Aggrey Ambali, Director de Cooperação Internacional e Mobilização de 
Recursos da AUDA-NEPAD, apresentou o terceiro relatório das Perspectivas Africanas de 
Inovação em nome de Sua Excelência o  Dr. Ibrahim Mayaki, Director Executivo da 
Agência de Desenvolvimento da União Africana (AUD-NEPAD).  O relatório apresenta as 
perspectivas no domínio da tecnologia científica e inovação dentro do continente.  

 
14. O Comité registou progressos na área  e reiterou a necessidade de maior promoção 
de programas africanos de inovação em prol do desenvolvimento sustentável de África, 
concorrendo, assim,  a consecução das principais ambições da Agenda 2063.  Seguiu-se 
uma mensagem de boa vontade de Sua Excelência a Comissária para Recursos 
Humanos, Ciência e Tecnologia.  O relatório das Perspectivas Africanas de Inovação (AIO-
2019) foi oficialmente lançado por S. Exa.  o Presidente Macky Sall. 
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VIII. LANÇAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2019-2023 DO FÓRUM DE 
MULHERES EDUCADORAS  AFRICANAS (FAWE)  
 

15. A Directora Executiva do FAWE apresentou o Plano Estratégico que abrange o 
período de 2019 a 2023. O C10 avaliou as principais prioridades para o avanço a 
promoção da educação  pelas  mulheres educadoras.  

 
16. A reunião elogiou o trabalho desenvolvido por FAWE e incentivou a disseminação 
do seu Plano Estratégico.  Este Plano Estratégico foi lançado oficialmente por S. Exa. o 
Presidente Macky Sall. 
   
IX. ADOPÇÃO DO PROJECTO DE DECISÕES DA CONFERÊNCIA SOBRE O C10  

  
17. A reunião observou que se incluísse a proposta relativa à prorrogação dos 
mandatos dos actuais membros do C10.  O C10 concordou ainda que se inclua FAWE na 
lista de parceiros de desenvolvimento para apoiar a implementação do Plano de Acção do 
C10 e que no projecto de decisão deve-se inserir um parágrafo  reconhecendo o evento. 

 
18. Com as alterações propostas, o Projecto de Decisão do C10 foi adoptado para ser 
submetido a consideração da Conferência.   

 
X. ENCERRAMENTO 

 
19. No seu discurso de encerramento, S.E. o Presidente Macky Sall agradeceu a 
equipa dos dez lideres pela sua contínua contribuição no avanço da educação, ciência e 
tecnologia e reafirmou a garantia do seu governo de continuar a liderar este grupo até a 
constituição da próxima equipa de dez. Concluindo, o Presidente expressou a sua gratidão  
à Comissária Prof.ª Sarah Anyang Agbor pelo seu papel dinâmico no avanço dos 
programas de Educação, Ciência e Tecnologia da União Africana. 

 
20. A reunião terminou às 1300 horas.    
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PROJECTO DE DECISÃO SOBRE RELATÓRIO DA COMITÉ DOS DEZ CHEFES 
DE ESTADO E DE GOVERNO LIDERES EM EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E A 

TECNOLOGIA, 
Doc. Assembly/AU/7(XXXIII) 

 
A Conferência, 
 
1. INVOCA a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.572 (XXV) na qual a 

Conferência se comprometeu a estabelecer uma equipa de dez Chefes de 
Estado e de Governo como Líderes Africanos em Educação, Ciência e 
Tecnologia; 
 

2. INVOCA IGUALMENTE a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.761 
(XXX) pela qual a Conferência endossa a lista dos Dez Chefes de Estado e de 
Governo como a primeira equipa dos dez líderes em Educação, Ciência e 
Tecnologia de África; 
 

3. SAÚDA  a República do Malawi por acolher com sucesso a primeira Cimeira 
Extraordinária do C10 subordinada ao tema:  ‘’Reforçar a Educação, Ciência e 
Tecnologia’’, realizada em Novembro de 2018; 
 

4. ENDOSSA o Plano de Acção do C10 e a Declaração de Lilongwe sobre 
Educação, Ciência e Tecnologia; 

 
5. SOLICITA à Conferência que aprove a proposta de prorrogar o mandato dos 

membros da C10 até a harmonização do Regulamento do Comités pela 
Conferencia; 
 

6. EXORTA os Estados-membros, as CER e todos os parceiros de 
desenvolvimento, incluindo a UNECA, o BAD, a UE, o Banco Mundial, a 
UNESCO, a UNICEF, a AAS, a AAU, a RUFORUM e o FAWE a apoiarem a 
implementação do Plano de Acção do C10; 

 
7. TOMA NOTA E FELICITA o Fórum das Mulheres Educadoras Africanas 

(FAWE) sobre o lançamento do seu Plano Estratégico 2019 - 2023. 
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