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I. INTRODUÇÃO  
 
1. Em 2015, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA) aprovaram 
um quadro estratégico para a transformação, a longo prazo, do Continente, intitulado 
«Agenda 2063». O objectivo definido é fazer do Continente uma «África integrada, 
próspera e pacífica, dirigida pelos seus próprios cidadãos e representando uma 
força dinâmica na arena internacional». 
 
2. Com a finalidade de acompanhar os progressos realizados na implementação da 
Agenda 2063, Sua Excelência Alassane OUATTARA, Presidente da República da 
Côte d´Ivoire, foi designado «Líder para o acompanhamento da implementação da 
Agenda 2063 e do seu Primeiro Plano Decenal (2014-2023), com a inclusão efectiva 
da sua sinergia no Programa de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) das 
Nações Unidas (ONU)», no final da 28ª Cimeira Ordinária da União Africana, realizada 
em Janeiro de 2017.  
 
3. Por outro lado, o Conselho Executivo da União Africana, na sua 32ª Sessão 
Ordinária, que teve lugar em Janeiro de 2018, aprovou o Quadro de Monitorização e 
Avaliação e o Manual de Indicadores relativos à Agenda 2063. Estes instrumentos 
permitem aos Estados Membros apresentar relatórios sobre os progressos alcançados na 
implementação da Agenda 2063 e do seu Primeiro Plano Decenal.  
 
4. De igual modo, o Comité Técnico Especializado (CTE) da União Africana para as 
Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica e Integração, na sua reunião 
ministerial de Março de 2019, que decorreu em Yaoundé, Camarões, recomendou à 
Comissão da União Africana (CUA) e à Agência de Desenvolvimento da União Africana 
(AUDA-NEPAD) para coordenarem a preparação e apresentação de relatórios bienais de 
desempenho continental sobre a implementação da Agenda 2063 aos Órgãos 
Deliberativos. Estas Agências desenvolveram uma abordagem empírica para orientar os 
organismos nacionais, regionais e continentais na monitorização e elaboração de 
relatórios sobre a implementação da Agenda 2063 e do seu Primeiro Plano Decenal.  
 
5. Neste contexto, o primeiro relatório continental sobre o estado de implementação 
da Agenda 2063 foi preparado com base nos relatórios nacionais de trinta e um (31) 
Estados Membros da União Africana e seis (6) Comunidades Económicas Regionais 
(CER).  
 
6. Com base no primeiro relatório continental sobre o acompanhamento da 
implementação da Agenda 2063, no roteiro do Líder e nas recomendações do seu primeiro 
relatório, apresentadas durante a 32ª Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de 
Governo da União Africana, este segundo relatório do Líder sobre o acompanhamento da 
implementação da Agenda 2063 e do seu Primeiro Plano Decenal (2014 - 2023) é 
simultaneamente analítico e rico em informação. Destaca os progressos, oportunidades e 
desafios na implementação. Também apresenta os resultados em termos das aspirações, 
objectivos e metas estabelecidas no Primeiro Plano Decenal de Implementação da 
Agenda 2063. 
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7. Este documento é uma síntese do Relatório do Líder para o acompanhamento da 
implementação da Agenda 2063 e do seu Primeiro Plano Decenal (2014 - 2023). 

 
 Mandato do Líder  

 
8. O roteiro que suporta este importante mandato está estruturado de acordo com os 
seguintes eixos principais: (i) apoiar a popularização e apropriação da Agenda 2063; 
(ii) impulsionar a implementação dos 14 projectos emblemáticos da Agenda 2063, 
em particular através do apoio político de 2 a 3 projectos e do reforço do quadro de 
monitorização destes projectos; (iii) ajudar na implementação do quadro harmonizado 
de monitorização e avaliação para as Agendas 2030 das Nações Unidas e 2063 da 
União Africana e para as Cinco Agendas Prioritárias do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), e (iv) ajudar na implementação da estratégia de mobilização 
de recursos financeiros para a Agenda 2063.  
 
II. PROGRESSOS REALIZADOS NO QUADRO DA IMPLEMENTAÇÃO DA 

AGENDA 2063 E DO SEU PRIMEIRO PLANO DECENAL 
 
 Progressos nas Aspirações  

 
9. O Continente atingiu uma taxa de realização global de 32% em relação aos 
objectivos de 2019, relativos às sete Grandes Aspirações. De facto, com uma pontuação 
de 48%, a África está a ter um bom desempenho na Aspiração 4 «Uma África pacífica 
e estável» - devido, em parte, aos mecanismos estabelecidos e às capacidades 
reforçadas para a manutenção da paz e da segurança ao nível nacional.  
 
10. De igual modo, graças aos esforços colectivos e concertados dos Estados 
Membros para operacionalizar a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), 
o Continente registou um desempenho de 44% na realização da Aspiração 2 «uma África 
integrada e politicamente unida, baseada nos ideais do pan-africanismo e na visão 
de um Renascimento Africano». 
 
11. Regista-se um desempenho de 38% na Aspiração 6 «Uma África cujo 
desenvolvimento se baseia no potencial do seu povo, especialmente das mulheres 
e dos jovens, e que se preocupa com o bem-estar das crianças».  
 
12. O desempenho continua fraco na realização da Aspiração 1 "Uma África 
próspera, baseada no crescimento inclusivo e no desenvolvimento sustentável", 
com uma pontuação global de 29%. Além disso, para a Aspiração 3 sobre "boa 
governação, democracia, respeito pelos direitos humanos, justiça e Estado de 
direito", a África registou um desempenho de 16%. A aspiração 5 sobre a promoção de 
"uma África com uma forte identidade cultural, património comum, valores 
partilhados e ética" também registou uma pontuação baixa de 12%.  
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 Desempenho Continental através dos Objectivos da Agenda 2063  
 

13. Foi registado um bom desempenho no cumprimento dos Objectivos 9 e 15. 
Contudo, o desempenho permanece moderado para o Objectivo 1 e fraco para os 
Objectivos 4; 5 e 12.  
 
14. De facto, o desempenho global dos Estados Membros na "criação da ZCLCA" 
ascende a 92% da meta estabelecida para o ano de 2019. Deste modo, acelerar a 
implementação da ZCLCA é um catalisador no processo de criação de instituições 
financeiras e monetárias funcionais.  
 
15. No que diz respeito à concretização de uma Arquitectura Africana de Paz e 
Segurança (APSA) plenamente funcional, foram envidados esforços no sentido da 
criação de Conselhos Nacionais de Paz na maioria dos Estados Membros, o que resultou 
num desempenho satisfatório de 76%, em relação ao objectivo continental de 2019. 
 
16. O Continente registou um desempenho médio de 56% na realização do 
objectivo «um elevado nível de vida, qualidade de vida e bem-estar para todos», 
devido, em grande parte, ao aumento da proporção da população com acesso à Internet, 
bem como ao aumento da população com acesso à água potável, que passou de 68,4%, 
em 2013, para 77%, em 2019, para uma meta fixada em 86,4%.  
 
17. O desempenho do sector agrícola continua fraco, devido ao baixo nível de 
mecanização na agricultura e à inadequação das cadeias de valor. Quanto ao Objectivo 
12 «Instituições competentes e liderança transformada a todos os níveis», estima-
se que o desempenho do Continente seja de 4%, muito baixo, apesar das iniciativas 
empreendidas.  
 

 Desempenho da implementação da Agenda 2063 por Região  
 
18. Ao nível regional, a África Oriental registou o melhor desempenho em cinco das 
sete aspirações do Primeiro Plano Decenal de Implementação da Agenda 2063, com uma 
pontuação global de 40% em relação às metas de 2019. O desempenho global da África 
Ocidental é de 34%, ao passo que o desempenho global do Norte de África é de 27%. As 
regiões da África Austral e Central obtiveram, cada uma delas, uma pontuação global de 
25% em relação às metas de 2019.  
 
III. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS EMBLEMÁTICOS  
 
19. Foram identificados catorze (14) projectos emblemáticos, destinados a apoiar a 
implementação da Agenda 2063 e do seu Primeiro Plano Decenal. Houve progressos 
significativos na implementação de determinados projectos. 
 
20. No que respeita a operacionalização da Zona de Comércio Livre Continental 
Africana (ZCLCA), o desempenho global dos Estados Membros é de 92% da meta 
estabelecida para 2019. Actualmente, 54 países assinaram o Acordo de Livre Comércio e 
29 já ratificaram e depositaram os respectivos instrumentos.  
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21. Quanto à «Livre Circulação de Pessoas e ao Passaporte Africano», 32 Estados 
Membros assinaram o Protocolo ao Tratado de criação da Comunidade Económica 
Africana sobre a Livre Circulação de Pessoas, o Direito de Residência e o Direito de 
Estabelecimento.  
 
22. O Mercado Único Africano de Transporte Aéreo (MUATA) foi lançado em 
Janeiro de 2018, durante a 30ª Conferência Ordinária da União Africana. Na sequência 
deste lançamento, 29 Estados Membros da União Africana - representando quase 80% 
do tráfego aéreo intra-africano - assinaram o Compromisso Solene de estabelecer o 
MUATA, dos quais 18 Estados Membros assinaram um Protocolo de Implementação, 
destinado a eliminar quaisquer restrições nos acordos de serviços aéreos que não estejam 
em conformidade com a Decisão de Yamoussoukro. 
 
23. O projecto «Silenciar as Armas em África» foi aprovado pelos Estados Membros 
como Tema da União Africana para o Ano 2020, com o objectivo de realçar os progressos 
significativos alcançados pelo Continente na redução do número de conflitos armados. 
Além disso, os países africanos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
estão empenhados na promoção do projecto «Silenciar Armas em África», ao nível 
internacional.  
 
IV. DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS PARA A APROPRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, 

MONITORIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SOBRE A AGENDA 
2063 ENTRE AS CER E OS ESTADOS MEMBROS  
 
 Apropriação e implementação da Agenda 2063 aos níveis nacional e 

regional  
 
24. Desde a aprovação do primeiro Plano Decenal, em 2015, a Comissão da União 
Africana prestou apoio técnico a 42 Estados Membros e 5 CER para a implementação da 
Agenda 2063, com vista a assegurar o alinhamento dos planos de desenvolvimento 
nacionais e regionais com o Primeiro Plano Decenal 2014 - 2023.  

 
 Disposições institucionais para a coordenação, implementação, 

monitorização e elaboração de relatórios sobre a Agenda 2030 e a 
Agenda 2063 

 
25. A maioria dos Estados Membros da União Africana estabeleceu comissões de 
coordenação interministerial e multidisciplinar, sob a liderança dos Ministérios de 
Planificação, Finanças e Desenvolvimento Económico, visando a implementação e 
monitorização das Agendas de Desenvolvimento. Além disso, a União Africana e as 
Nações Unidas criaram uma plataforma de diálogo político de alto nível, destinada à 
implementação conjunta das Agendas de 2030 e 2063.  

 
 Monitorização e avaliação da Agenda 2063 
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26. As ferramentas de monitorização e avaliação, concebidas para acompanhar a 
implementação do Primeiro Plano Decenal de Implementação da Agenda 2063, serviram 
de base para a elaboração de um manual de procedimentos para a criação de sistemas e 
processos, que vão desde as estruturas nacionais até as estruturas continentais.  

 
 Mobilização de recursos internos  

 
27. O Conselho Executivo aprovou a estratégia de financiamento e mobilização de 
recursos para a Agenda 2063 e solicitou à Comissão da União Africana e ao Banco 
Africano de Desenvolvimento para, em estreita colaboração com a Comissão Económica 
das Nações Unidas para África e a Agência de Desenvolvimento da União Africana - 
NEPAD, preparar um "Roteiro e um Guião de Financiamento para a Agenda 2063 e 
Mobilização de Recursos Internos" para os Estados Membros da União Africana e as 
Comunidades Económicas Regionais.  
 
V. DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2063 
 
28. Vários desafios são observados na implementação da Agenda 2063 e do seu 
Primeiro Plano Decenal. Estes desafios são: (i) a debilidade dos sistemas estatísticos 
nacionais; (ii) o baixo nível de popularização e apropriação da Agenda 2063 nos Estados 
Membros, e (iii) o atraso na implementação de projectos emblemáticos, devido, entre 
outros factores, à indisponibilidade de financiamento, à falta de estudos detalhados de 
viabilidade e à falta de ratificação, por alguns Estados Membros.  

 
VI. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES  
 
29. Tendo em conta os desafios enfrentados, são formuladas as seguintes 
recomendações: (i) reforçar a sinergia de acções entre os Estados Membros, em particular 
através da partilha de experiências no seio das diferentes CER; (ii) acelerar a 
popularização e a apropriação da Agenda 2063 nos Estados Membros; (iii) melhorar os 
sistemas estatísticos nacionais; e (iv) acelerar a implementação do quadro estratégico 
para a mobilização de recursos internos destinados ao financiamento da Agenda 2063 e 
dos projectos emblemáticos. 
 

30. Para concluir, a implementação da Agenda 2063 foi acelerada aos níveis nacional, 
regional e continental. O relatório de monitorização dos primeiros seis anos de 
implementação indica que foram feitos progressos significativos na prossecução dos 
objectivos estabelecidos no Primeiro Plano Decenal.  
 

31. Todavia, uma revisão da implementação dos Projectos Emblemáticos e a 
realização das Aspirações levantam grandes desafios que a implementação das 
recomendações acima mencionadas ajudaria a solucionar. Neste contexto, todos os 
actores-chave na implementação da Agenda 2063 e do seu Primeiro Plano Decenal 
deverão trabalhar, de forma concertada e em boa sinergia, com vista a acelerar o 
cumprimento dos Objectivos.  
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