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DECISÃO SOBRE A REFORMA INSTITUCIONAL DA UNIÃO AFRICANA 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA COM SATISFAÇÃO do trabalho realizado por S.E. Paul Kagame, 
Presidente da República do Ruanda e Líder do processo de Reforma Institucional 
da UA; 

2. TOMA NOTA do Relatório de S.E. Paul Kagame, Presidente da República do 
Ruanda e Líder do processo de Reforma Institucional da UA e do Relatório do 
Presidente da Comissão, Moussa Faki Mahamat, sobre a Implementação da 
Reforma Institucional da União Africana; 

3. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.691(XXXI), adoptada na 31.ª Sessão 
Ordinária da Conferência, realizada em Nouakchott, Mauritânia, em Julho de 
2018, que aprovou a criação da Agência de Desenvolvimento da União Africana 
(AUDA-NEPAD) e RECORDA IGUALMENTE a Decisão 
Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI) da 11.ª Sessão ExtraOrdinária, realizada em Adis 
Abeba, Etiópia, em Novembro de 2018, que definiu o mandato da AUDA-NEPAD; 

4. RECORDA a Decisão Ex.CL/1108(XXXIV), adoptada na 34.ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Fevereiro de 2019, de 
realizar uma Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado de Justiça e 
Assuntos Jurídicos antes da 35.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo em 
Niamey, Níger, Junho/Julho de 2019; 

5. DELEGA ao Conselho Executivo a sua autoridade para analisar e aprovar o 
Estatuto e o Regulamento Interno das Estruturas de Governação da AUDA-
NEPAD durante a sua 35.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo em Niamey, 
Níger, Julho de 2019; 

6. SOLICITA à Comissão que, em colaboração com a AUDA/NEPAD, apresente um 
relatório sobre a implementação da presente decisão na 33.ª Sessão Ordinária da 
Conferência da União em Fevereiro de 2020.  
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DECISÃO SOBRE A ZONA DE COMÉRCIO LIVRE CONTINENTAL AFRICANA 
(ZCLCA)  

Doc. Assembly/AU/4(XXXII)  

A Conferência, 

1. TOMA NOTA COM APREÇO do Relatório de Ex.ª o Sr. Issoufoufou Mahamadou, 
Presidente da República do Níger, Líder do processo da Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA), e das recomendações constantes no mesmo sobre 
o progresso alcançado em torno da criação da ZCLCA; 

2. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.647 (XXIX) adoptada pela 29.ª Sessão 
Ordinária da Conferência, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Julho de 2017, 
que aprovou as modalidades para as negociações sobre o comércio de serviços, 
bem como as modalidades das negociações tarifárias com um nível de ambição 
de 90% em conformidade com as modalidades adoptadas, tendo exortado os 
Ministros do Comércio a concluir as negociações sobre as listas sensíveis e de 
exclusão; 

3. ENDOSSA as recomendações dos Ministros Africanos responsáveis pelo 
Comércio, relativamente ao seguinte: 

(i) o Modelo de Liberalização Tarifária a ser utilizado pelos Estados-membros 
na preparação das Listas de Concessões Tarifárias da ZCLCA; e 

(ii) a designação de Produtos Sensíveis e a Lista de Exclusão, com base nos 
seguintes critérios: segurança alimentar, segurança nacional, receitas fiscais, 
subsistência e industrialização; 

4. CONCORDA que a percentagem de Produtos Sensíveis seja de 7% do total das 
posições pautais e a Lista de Exclusão não exceda 3% do total das posições 
pautais e, CONCORDA AINDA que a aplicação destas percentagens seja sujeita 
à cláusulas de dupla qualificação e anti-concentração em que os produtos 
excluídos não excedam 10% do valor total de importação de outros Estados 
Partes. Assim, os produtos a serem excluídos da liberalização não representarão 
mais de 3% das posições pautais, equivalendo não mais de 10% do valor das 
importações de outros países africanos; 

5. ENDOSSA as recomendações dos Ministros Africanos responsáveis pelo 
Comércio, no sentido de que seja utilizado um período transitório de 5 anos ou 
menos para os países que requeiram esta flexibilidade antes do início da 
liberalização dos produtos sensíveis, permitindo, deste modo, que os direitos 
aduaneiros aplicáveis aos produtos sensíveis sejam mantidos, desde que as 
tarifas sejam eliminados até ao final do período de supressão progressiva descrito 
nas modalidades adoptadas (10 anos para os países em desenvolvimento e 13 
anos para os países menos desenvolvidos); 

6. ADOPTA as Directrizes para a Elaboração de Cronogramas de Compromissos 
Específicos e o Quadro de Cooperação Regulamentar do Comércio de Serviços, 
bem como o novo Roteiro para a finalização das negociações da ZCLCA, com um 
novo prazo para Junho de 2020; 
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7. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.692 (XXXI), adoptada na 31.ª Sessão 
Ordinária, realizada em Nouakchott, Mauritânia, em Julho de 2018, no sentido de 
envolver os parceiros externos como um bloco que se pronuncie numa só voz e; 
DECIDE que os Estados-membros que desejem estabelecer parcerias com 
Terceiros devam informar a Conferência, com a garantia de que esses esforços 
não venham a prejudicar a Visão da União Africana de criar um Mercado 
Africano; 

8. SOLICITA à Comissão, em colaboração com os parceiros técnicos, que proceda 
a uma avaliação dos requisitos e desafios para a futura criação de um mercado 
comum, incluindo as medidas a serem tomadas, bem como as suas implicações e 
desafios, para apreciação dos Ministros Africanos responsáveis pelo Comércio; 

9. DECIDE realizar uma Cimeira Extraordinária em Julho de 2019, um dia antes da 
Cimeira de Coordenação em Niamey, Níger, com vista a tornar possível a plena 
adesão por parte da União Africana, a celebração do primeiro Aniversário da 
Assinatura da ZCLCA e o lançamento formal da fase operacional do Mercado 
Interno Africano, e decidir sobre a localização e estrutura do Secretariado da 
ZCLCA; 

10. ELOGIA os Ministros Africanos responsáveis pelo Comércio (AMOT), os Altos 
Funcionários do Comércio, os Negociadores Principais, os Grupos de Trabalho 
Técnicos (GTT), o Grupo de Trabalho Continental e a Comissão, pelos seus 
esforços no sentido de concluir as questões pendentes das negociações da 
ZCLCA; 

11. SAÚDA as assinaturas da ZCLCA e seus Protocolos por cinquenta e dois (52) 
países, nomeadamente Argélia, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Comores, Congo, Côte 
d’Ivoire, República Democrática do Congo, Djibuti, Egipto, Guiné Equatorial, 
Eswatini, Etiópia, Gabão, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quénia, Lesoto, Libéria, 
Líbia, Madagáscar, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícias, Marrocos, Moçambique, 
Namíbia, Níger, Ruanda, República Árabe Saaraui Democrática, São Tomé e 
Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somália, África do Sul, Sudão do 
Sul, Sudão, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe, e EXORTA 
VEEMENTEMENTE os demais Estados-membros que não o tenham feito a 
assinar o Acordo que Estabelece a ZCLCA antes do primeiro aniversário; 

12. SAÚDA IGUALMENTE o depósito de instrumentos de ratificação da ZCLCA e 
seus Protocolos por quinze (15) países, Chade, Côte d’Ivoire, Congo, Djibuti, 
Eswatini, Gana, Guiné, Quênia, Mali, Mauritânia, Namíbia, Níger, Ruanda África 
do Sul, Uganda e EXORTA IGUALMENTE os demais países a ratificá-lo, o mais 
rapidamente possível, antes do primeiro aniversário; 

13. SOLICITA os Ministros Africanos responsáveis pelo Comércio para que: 

i) apresentem as Listas de Concessões Tarifárias e as Listas de 
Compromissos Específicos sobre o Comércio de Serviços, em consonância 
com as modalidades acordadas, na 12.ª Sessão Extraordinária da 
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Conferência, em Julho de 2019, e na 33.ª Sessão Ordinária da Conferência, 
em Fevereiro de 2020, respectivamente, para adopção; e 

ii) concluam as negociações referentes aos Protocolos sobre Investimento, 
Política de Concorrência e Direitos de Propriedade Intelectual, Comércio de 
Serviços nos outros sete (7) sectores além dos cinco (5) sectores de 
serviços prioritários, e a apresentem os projectos de textos jurídicos à 
Sessão da Conferência de Janeiro de 2021 para adopão, através do Comité 
Técnico Especializado de Justiça e Assuntos Jurídicos; 

14. SOLICITA ao Líder do processo da ZCLCA, S. Ex.ª Issoufou Mahamadou, 
Presidente da República do Níger, que apresente um relatório de progresso sobre 
a ZCLCA à Cimeira de Julho de 2019. 
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DECISÃO RELATIVA À PARCERIA PÓS-2020 COM A UNIÃO EUROPEIA 
Doc. Assembly/AU/5 (XXXII) 

A Conferência,  

1. TOMA NOTA do Relatório do Presidente da Comissão intitulado "Rumo a uma 
Parceria Reforçada de Continente para Continente com a União Europeia Pós-
2020" e, ELOGIA-O, bem como ao seu Alto Representante para a Parceria UA-UE 
pós-2020, relativamente às medidas tomadas para implementar as decisões 
pertinentes da Conferência num prazo adequado; 

2. RECORDA a Decisão Extra/Assembly/AU/Dec.4 (XI), adoptada na 11.ª Sessão 
Extraordinária da Conferência, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Novembro de 
2018, sobre as Negociações Pós-Cotonou, que salientou a necessidade de garantir 
que África fale a uma só voz nas várias plataformas de parceria com a UE; 

3. SAÚDA os resultados da 1.ª Reunião Ministerial de Acompanhamento UA-UE, 
realizada em Bruxelas, em 21 e 22 de Janeiro de 2019, tal como indicado no 
comunicado conjunto sobre a reunião, e SOLICITA ao Presidente da Comissão 
que, em colaboração com o CRP, envide esforços no sentido de concluir 
atempadamente uma parceria reforçada entre os continentes, de modo que a parte 
africana possa participar na 2.ª Reunião Ministerial UA-UE, a ter lugar em África no 
final de 2019, e na Cimeira UE-UA em 2020; 

4. SOLICITA à Comissão a garantir a coesão entre o Acordo Pós-Cotonou e a 
Parceria Pós-2020 de Continente para Continente, a fim de reflectir as prioridades 
continentais, tal como articuladas na Agenda 2063 e outros instrumentos afins, 
para serem consistentes em ambos os eixos; 

5. SOLICITA IGUALMENTE ao Presidente da Comissão a apresentar um relatório à 
33.ª Sessão Ordinária da Conferência, em Fevereiro de 2020, sobre a 
implementação da presente decisão. 
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DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DA MESA DA CONFERÊNCIA  
DA UNIÃO AFRICANA PARA 2019  

A Conferência, 

1. ELEGE a Mesa da Conferência da União para 2019, da seguinte forma:  

(i) Presidente  :  República Árabe do Egipto; 

(ii) 1.ª Vice-presidente :  República da África do Sul; 

(iii) 2.ª Vice-presidente :  República Democrática do Congo; 

(iv) 3.ª Vice-presidente :  República do Níger; e 

(v) Relator   : República do Ruanda. 
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DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA UNIÃO AFRICANA  
PARA 2020 

A Conferência,  

1. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.635(XXVIII), adoptada na 28.ª Sessão 
Ordinária da Conferência, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2017, 
segundo a qual para garantir a continuidade e implementação eficaz  das decisões 
da Conferência, será estabelecido um mecanismo da Troika entre o Presidente 
cessante, em exercício   e eleito da União Africana, e a esse respeito, o Presidente 
eleito será seleccionado com um ano de antecedência; 

2. RECORDA IGUALMENTE o princípio de rotatividade para a Presidência da União 
Africana e toma em conta que o ano de 2020 será a vez da Região Austral; 

3. TOMA NOTA do resultado das consultas feitas pela Região Austral conforme 
comunicado pela República da África do Sul, através do seu Decano;  

4. DECIDE que o Presidente eleito da União Africana para o ano de 2020 será a 
República da África do Sul. 
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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA SOBRE 
AS ACTIVIDADES E O ESTADO DE PAZ E SEGURANÇA EM ÁFRICA  

Doc. Assembly/AU/6 (XXXII) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA dos esforços contínuos envidados no sentido de encontrar uma 
solução duradoura para a crise na Líbia, incluindo os dos países vizinhos e do 
Comité de Alto Nível da UA sobre a Líbia, bem como a Conferência, realizada em 
Palermo, Sicília, em Novembro de 2018; A Conferência SOLICITA ao Presidente 
da Comissão a acelerar os esforços visando a convocação, em Adis Abeba, em 
2019, da conferência internacional sobre a reconciliação na Líbia sob os auspícios 
da UA e da ONU;. A Conferência TOMA NOTA dos esforços envidados no 
sentido de encontrar uma solução pacífica para o conflito na Líbia, em 
conformidade com as disposições do Acordo assinado pelas partes líbias em 
2015, em Skhirat, Marrocos; A Conferência TOMA IGUALMENTE NOTA das 
conclusões da Reunião Ministerial dos países vizinhos da Líbia realizada em 
Cartum a 29 de Novembro de 2018. A Conferência REITERA o compromisso 
contínuo da UA de continuar a trabalhar com as partes interessadas líbias, países 
vizinhos, organizações regionais e internacionais, com vista a trazer a paz, 
segurança, estabilidade e reconciliação na Líbia; 

2. SAÚDA o povo e as partes interessadas malgaxes pela realização harmoniosa e 
pacífica e a conclusão do processo das eleições presidenciais. A Conferência 
FELICITA o Presidente Andry Rajoelina pela sua eleição e REAFIRMA-LHE o 
compromisso da UA de continuar a prestar assistência à Madagáscar na sua 
jornada rumo à consolidação da democracia e desenvolvimento. A Conferência 
PRESTA HOMENAGEM à Comissão da UA, em particular, o Alto Representante 
do Presidente da Comissão para o Silenciar das Armas em África, Embaixador 
Ramtane Lamamra pelos esforços inestimáveis destinado a estabilidade e 
reconciliação em Madagáscar; bem como a representante especial do Presidente 
da Comissão para o Madagáscar, a senhora Hawa Ahmed Youssouf; 

3. REAFIRMA o seu compromisso para a paz e estabilidade nas Comores, 
recordando que a UA é o Garante do Acordo-Quadro para a Reconciliação nas 
Comores, assinado em Fomboni, em 17 de Fevereiro de 2001. A este respeito, a 
Conferência TOMA NOTA da evolução positiva da situação política nas Comores 
e FELICITA os intervenientes das Comores pela promoção do tão necessário 
clima político pacífico entre o Governo e a oposição. A Conferência MANIFESTA 
A SUA gratidão ao Presidente da Comissão pelos seus incansáveis esforços e 
envolvimento com vista a reunir as duas partes num diálogo franco e construtivo. 
Além disso, a Conferência EXORTA as partes a demonstrarem contenção através 
do diálogo e consulta, em particular no que diz respeito às próximas eleições. A 
Conferência FELICITA IGUALMENTE a União das Comores por ter convidado 
todos os parceiros bilaterais e multilaterais, incluindo a Comissão da UA, a 
estarem presentes nas Comores antes e durante as eleições previstas, a fim de 
garantir um processo credível, livre e transparente; 
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4. SAÚDA o Governo Federal da Somália pelos avanços contínuos registados na 
implementação do Plano de Transição da Somália (STP). A Conferência SAÚDA 
IGUALMENTE à Missão da União Africana na Somália (AMISOM) pelo seu papel 
fundamental na diminuição da capacidade do grupo terrorista de Al-Shabaab, e 
dos demais grupos terroristas, bem como na implementação do STP. A 
Conferência, PRESTA HOMENAGEM, NOVAMENTE os países fornecedores de 
efectivos militares e policiais (T/CCP) no âmbito da AMISOM, pelo imenso 
sacrifício que consentiram na promoção da paz, segurança, reconciliação na 
Somália. A Conferência FELICITA ainda o Governo Federal e os Estados-
membros Federais pelos seus esforços na promoção de soluções duradouras, de 
forma pacífica, para os desafios que o seu país enfrenta, o que facilitará o reforço 
do sistema federal, bem como para a implementação da Arquitectura de 
Segurança Nacional e dos processos eleitorais, em 2020-2021, particularmente a 
necessidade de sufrágio universal que permitirá ao povo somali expressar a sua 
vontade sobre o futuro de seu país; 

5. SAÚDA o Governo do Sudão, e à operação híbrida das Nações Unidas-União 
Africana em Darfur (UNAMID) pelos seus esforços de colaboração que permitiram 
a continuação da execução da resolução 2429 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre a retirada da Missão. A Conferência SALIENTA a 
necessidade de uma paz duradoura em Dárfur através de projectos de 
investimento e de desenvolvimento sustentável. A este respeito, a Conferência 
INCENTIVA à Comissão, juntamente com a ONU, para levar à cabo iniciativas 
apropriadas que irão assegurar a mobilização de fundos adequados para a 
reconstrução e desenvolvimento pós-conflito em Darfur. A Conferência EXORTA 
o Governo do Sudão e o SPLM-N, com o apoio do Painel de Implementação de 
Alto Nível da UA para o Sudão e Sudão do Sul (AUHIP), a continuar a trabalhar 
no sentido de encontrar uma solução duradoura para a questão das Duas Áreas 
de Kordofan do Sul e Nilo Azul, incluindo a criação de condições propícias para a 
prestação de assistência humanitária à população necessitada, e SAÚDA o 
empenho continuado do Governo do Sudão a este respeito; 

6. ACOLHE COM AGRADO o compromisso assumido pelos Presidentes Omar 
Hassan Al Bashir e Salva Kiir Mayardit para garantir a paz entre os dois países 
através dos Acordos de Cooperação de 2012 e 2013, e INCENTIVA os países a 
manter os esforços no sentido de promover a boa vizinhança que irá contribuir 
para a garantia da construção de dois Estados viáveis, vivendo lado a lado em 
paz e harmonia. A Conferência APELA aos dois países para resolver a questão 
sobre o estatuto final de Abyei, a fim de reforçar a sua segurança na fronteira 
comum e INCENTIVA-OS para continuarem a cooperar com a AUHIP para 
resolver as questões pendentes, conforme contido no Acordo de Cooperação 
relativo à sua fronteira comum, incluindo Abyei e outras áreas disputadas; 

7. ACOLHE COM AGRADO a assinatura do Acordo-Revitalizado sobre a Resolução 
do Conflito na República do Sudão do Sul (R-ARCSS) em 12 Setembro de 2018. 
A Conferência SAÚDA às partes interessadas do Sudão do Sul pela liderança 
demonstrada desde a assinatura do R-ARCSS e APELA aos grupos da oposição 
que ainda não o fizeram a aderir ao Acordo, sem quaisquer condições prévias. A 
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Conferência APELA DE IGUAL MODO às partes do Sudão do Sul a implementar 
rigorosamente o R-ACRSS, de modo a dar oportunidade a este processo de paz 
renovado e INCENTIVA à comunidade internacional a prestar apoio político e 
financeiro ao processo de paz, em particular, à implementação das medidas de 
segurança. A Conferência PRESTA HOMENAGEM aos Chefes de Estado e de 
Governo da Autoridade Inter-Governamental para o Desenvolvimento (IGAD) 
pelos seus esforços incansáveis destinados a instaurar uma paz duradoura, a 
segurança e a estabilidade no Sudão do Sul. A Conferência INCENTIVA o Comité 
Ad-Hoc de Alto Nível da União Africana no sentido de manter o seu apoio ao 
processo de paz, incluindo, através da prestação de apoio à Comissão 
Independente de Fronteiras (IBC). A Conferência APELA aos Estados-membros 
da UA, bem como à comunidade internacional a apoiar a Missão da UA no Sudão 
do Sul, com vista a assegurar um apoio eficaz da UA ao processo de paz. A 
Conferência PRESTA HOMENAGEM à S.E. Festus Mogae, antigo Presidente do 
Botswana, pela sua liderança magnífica da Comissão de Monitorização e 
Avaliação Conjunta (JMEC) desde a sua criação, e APELA à IGAD para agilizar a 
designação do seu sucessor; 

8. SAÚDA os líderes da região do Corno de África pela evolução positiva 
testemunhada na região, que constituem passos cruciais para a consolidação da 
paz e estabilidade nesta região do continente. A Conferência REITERA o 
compromisso da UA de apoiar o processo em curso entre a Etiópia e a Eritreia, 
bem como a Declaração Conjunta entre a Etiópia, Eritreia e Somália, o Acordo 
entre a Eritreia e Djibuti, e INCENTIVA os Estados-membros da UA no sentido de 
apoiarem os esforços da região para consolidar a paz e permitir uma integração 
regional eficaz no quadro dos esforços de integração continental no geral. A 
Conferência SAÚDA IGUALMENTE os Presidentes, S.E. Ismaïl Omar Guelleh do 
Djibuti e S.E. Isaias Afwerki da Eritreia pelos seus esforços e compromissos para 
normalizar as relações entre os dois países, no âmbito dos Comunicados Finais 
do CPS relevantes e da resolução 2444 (2018) da ONU. A Conferência 
INCENTIVA o CPS, com o apoio da Comissão, incluindo, através da AUHIP, para 
manter contactos continuados sobre a evolução constante da situação no Corno 
de África. A este respeito, a Conferência SUBLINHA a necessidade de consultas 
exaustivas, a vários níveis, para a realização antecipada da Conferência sobre a 
Paz, Segurança, Cooperação, Estabilidade e Desenvolvimento na região do 
Corno de África (CPHA), por força da sua Decisão Assembly/AU/Dec.472 (XX) 
adoptada, durante a sua 20.ª Sessão Ordinária, que decorreu a 27 e 28 de 
Janeiro de 2013. 

9. ACOLHE COM AGRADO a realização pacífica das eleições na República 
Democrática do Congo (RDC), e SAÚDA o povo e a liderança da RDC pela 
transição pacífica emblemática. A Conferência FELICITA S.E. Felix Antoine 
Tshilombo Tshisekedi pela sua eleição como Presidente da RDC e REAFIRMA o 
compromisso da UA de continuar a trabalhar com o Governo da RDC e todas as 
outras partes interessadas congolesas para a instauração da paz, segurança, 
estabilidade e desenvolvimento socioeconómico na RDC. A este respeito, a 
Conferência INCENTIVA a todas as partes interessadas congolesas para 
defenderem os interesses supremos de seu país acima de quaisquer outras 
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ponderações e a trabalhar conjuntamente. A Conferência APELA aos Estados-
membros da UA e à comunidade internacional no sentido de apoiarem às novas 
autoridades da RDC nos seus esforços tendentes a consolidar a paz, segurança e 
estabilidade no seu país e na região. A Conferência REITERA o seu pedido à 
União Europeia para levantar imediatamente as sanções específicas impostas 
contra alguns dos actores políticos congoleses; 

10. SAÚDA a assinatura do Acordo Político para Paz e Reconciliação na República 
Centro Africana, a 06 de Fevereiro de 2019, entre o Governo e os grupos 
armados da República Centro-Africana, sob os auspícios da Iniciativa Africana 
para a Paz e Reconciliação na RCA. A Conferência SAÚDA o Presidente da 
Comissão e o Comissário para a Paz e Segurança, que trabalham juntamente 
com os países da região e as Nações Unidas, pelos seus esforços redobrados e 
iniciativas que permitiram concluir o presente Acordo negociado durante o Diálogo 
Político directo em Cartum, Sudão. A Conferência EXORTA todas as partes 
intervenientes na RCA a colocar os interesses do seu país acima de todas outras 
considerações, a defender o seu compromisso e a trabalhar em conjunto, de boa-
fé, na execução do Acordo. A Conferência INCENTIVA a Comissão, os países da 
região e os parceiros a prestar o apoio necessário à execução efectiva do Acordo 
que deve dar um grande contributo para a restauração da paz, da segurança, da 
estabilidade e da reconciliação na RCA. A Conferência RECONHECE a Comissão 
de Consolidação da Paz das Nações Unidas e, em particular, o Reino do 
Marrocos, Presidente da Configuração das Nações Unidas na RCA, pelos 
esforços envidados e pelo empenho demonstrado, numa altura em que continuam 
a mobilizar apoios para os esforços em prol da paz na RCA. A Conferência 
APELA aos Estados-membros da União Africana e à Comunidade Internacional a 
apoiar e reforçar a Recuperação Nacional na República Centro-Africana e o 
Programa de Consolidação da Paz; 

11. SAÚDA o Governo do Burundi por iniciar o processo preparatório para as 
eleições, de modo particular pelo estabelecimento, a 31 de Agosto de 2018, de 
uma Comissão Nacional Eleitoral Independente (CENI), de acordo com o Código 
Eleitoral do Burundi, e de uma Comissão da Verdade e Reconciliação (CVR), em 
consonância com o Acordo de Paz e de Reconciliação de Arusha, assinado a 28 
de Agosto de 2000. SAÚDA, UMA VEZ MAIS, a Declaração proferida pelo 
Presidente Pierre Nkurunziza no sentido de não se candidatar às eleições 
presidenciais em 2020 e EXORTA o Governo e os partidos políticos a trabalhar 
em conjunto para a realização harmoniosa das próximas eleições. A Conferência 
MANIFESTA O SEU APREÇO à Comunidade da África Oriental, em especial à 
S.E. Yoweri K. Museveni, o Presidente da República do Uganda, Mediador, bem 
como ao Facilitador S.E. Benjamin Mkapa, antigo Presidente da República Unida 
da Tanzânia, e REALÇA A NECESSIDADE de iniciativas renovadas, com o apoio 
da União Africana, a acompanhar os burundeses nos seus esforços de 
consolidação da paz e segurança no seu país, e REITERA o seu pedido à União 
Europeia para que levante, imediatamente, as sanções unilaterais impostas à 
República do Burundi; 
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12. EXPRESSA O SEU PLENO APOIO aos esforços continuados empreendidos na 
Guiné-Bissau, sob a liderança da CEDEAO e oferece a todas as partes 
intervenientes GARANTIAS da prontidão e determinação da União Africana em 

continuar a apoiar os cidadãos da Guiné‑Bissau a ultrapassarem os desafios que 
actualmente enfrentam, numa altura em que se preparam para as eleições 
legislativas, agendadas para Março de 2019. A Conferência ENCORAJA o 
governo e as partes intervenientes na Guiné-Bissau a conceber e a garantir a 
adopção de um Código de Conduta, em conformidade com os valores comuns e 
instrumentos pertinentes da União Africana, incluindo a Carta Africana sobre 
Democracia, Eleições e Governação. A Conferência ENALTECE o apoio prestado 
por todos os parceiros multilaterais e bilaterais à organização das eleições 
programadas e APELA a todos os Estados-membros da União Africana e à 
comunidade internacional em geral a continuar a alargar o apoio logístico e 
financeiro necessário à Guiné-Bissau nesta fase crucial da construção da sua 
democracia. A Conferência ENALTECE AINDA o papel preponderante 
desempenhado pela Missão da CEDEAO na Guiné-Bissau (ECOMIB) em prol da 
consolidação da paz na Guiné-Bissau, apesar dos desafios operacionais e 
financeiros, e RESSALTA A NECESSIDADE de apoio financeiro continuado à 
manutenção das operações da ECOMIB, até que a capacitação necessária das 
forças de segurança nacionais da Guiné-Bissau seja materializada; 

13. SAÚDA S.E. Boubacar Keita, pela sua eleição para o cargo de Presidente da 
República do Mali e ENCORAJA as partes malianas no Acordo de Paz e de 
Reconciliação no Mali, que emana do Processo de Argel, para redobrar os 
esforços tendentes à execução mais efectiva e célere dos compromissos 
assumidos. A Conferência REAFIRMA, UMA VEZ MAIS, a centralidade do 
Acordo de Argel nos esforços de estabilização, com o apoio da Missão de 
Estabilização Multidimensional e Integrada das Nações Unidas (MINUSMA), e o 
combate aos grupos terroristas que ficarão cada vez mais isolados por força de 
uma melhor execução do Acordo. A Conferência INCENTIVA todas as partes 
intervenientes no Mali a dialogar fielmente e a formar o mais amplo consenso 
possível em torno das reformas institucionais e constitucionais perspectivadas em 
conformidade com o Acordo e com o reforço da democracia no país. A 
Conferência CONDENA VEEMENTEMENTE todos os ataques terroristas 
ocorridos no Mali e REALÇA A NECESSIDADE de se envidarem esforços no 
sentido de impedir o transbordo dos ataques terroristas no centro do Mali; 
CONDENA AINDA VIGOROSAMENTE os recentes ataques terroristas no 
Burquina Faso e ENCORAJA a Comissão a prosseguir os esforços tendentes a 
superar a fragilidade da situação de segurança no Sahel, em estreita colaboração 
com os países da região, através do Processo de Nouakchott, e os parceiros, 
incluindo através da resolução efectiva das causas subjacentes do terrorismo e do 
extremismo violento. A Conferência REITERA O SEU APELO à Comunidade 
Internacional a prestar o apoio necessário à Força Conjunta do Sahel G5, 
incluindo o financiamento adequado, previsível e duradoiro, que permita à Força 
cumprir o seu forte mandato de combater o terrorismo e o crime organizado 
transnacional e APELA para o aumento do apoio estratégico por parte dos 
Estados-membros e da Comissão visando a operacionalização da Força do Sahel 
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G5 de modo a combater de forma efectiva o terrorismo e o extremismo violento na 
região. A Conferência SAÚDA os resultados finais da Cimeira do Sahel G5, 
realizada a 05 de Fevereiro de 2019, em Ouagadougou; 

14. TOMA NOTA dos esforços continuados envidados pelos países da Bacia do Lago 
Chade para neutralizar o grupo terrorista Boko Haram, através do Grupo de 
Trabalho Conjunto Multinacional (MNJTF) e APELA à Comissão a continuar e a 
intensificar o apoio da União Africana aos países da região no seu combate ao 
grupo terrorista Boko Haram. A Conferência SAÚDA os resultados finais da 
Conferência Ministerial dos Estados-membros da Bacia do Lago Chade em 
colaboração com a Comissão da União Africana e o PNUD, realizada a 30 de 
Agosto de 2018, em Abuja, Nigéria, que validou e adoptou a Estratégia Regional 
para a Estabilização, Recuperação e Resiliência da Região, em harmonia com a 
Resolução 2349 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Conferência 
APELA aos Estados-membros da Comissão sobre a Bacia do Lago Chade a 
apoiar o processo de concepção de um roteiro claro e uma Estratégia Abrangente 
de Mobilização de Recursos para a execução da Estratégia. A Conferência 
APELA IGUALMENTE à recém-criada Agência de Desenvolvimento da União 
Africana (AUDA/NEPAD) para que jogue um papel preponderante na execução da 
Estratégia, entre outros fins, contribuindo para a elaboração do roteiro de 
execução e do plano de mobilização de recursos. A Conferência REITERA O 
SEU APELO a todos os Estados-membros da União Africana, às CER/MR e à 
Comunidade Internacional, em geral, para que alargue a assistência financeira e 
técnica necessária para apoiar a execução da Estratégia, incluindo o apoio 
complementar ao MNJTF, a fim de consolidar as conquistas alcançadas, até à 
data, no plano de segurança. A Conferência ENALTECE a organização, pela 
Nigéria, de uma Conferência Internacional para a Salvação do Lago Chade, em 
colaboração com a LCBC e a UNESCO de 26 a 28 de Fevereiro de 2018, que 
chamou a atenção para a crise socioeconómica multifacetada e para o aumento 
da insegurança provocada pela contracção da dimensão do Lago ao longo das 
últimas três décadas, realidade que ressalta a necessidade de se encetarem 
esforços concertados tendo em vista a sua ressurreição, conforme o solicitado 
pelo CPS no comunicado PSC/PR/BR. (DCCLXXIV) da sua 774.ª Reunião 
realizada a 21 de Maio de 2018.  A este respeito, a Conferência SUBSCREVE os 
resultados finais da Conferência (Declaração de Abuja), em particular a Iniciativa 
de Transferência de Recursos Hídricos entre Inter-Bacias (IBWT), como projecto 
pan-africano para restaurar o Lago Chade e promover a navegação e o 
desenvolvimento industrial e económico; 

15. FELICITA a República Árabe do Egipto e a Comissão pelo seu papel activo nos 
esforços para operacionalizar o Centro de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-
Conflito (PCRD) da União Africana e APELA à conclusão rápida do Acordo de 
Sede para o Centro. Neste contexto, a Conferência MANIFESTA O SEU 
APREÇO ao Egipto por disponibilizar terreno e outras condições para o Centro. A 
Conferência ENCORAJA os Estados-membros a disponibilizar os recursos 
necessários, em especial financiamentos, para apoiar a operacionalização plena 
do Centro. ENCORAJA as consultas em curso entre a CEEAC e a Comissão 
sobre o processo de finalização da Política da CEEAC e da Estratégia de PCRD e 
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EXORTA a Comissão a assegurar a finalização pontual destes documentos, a fim 
de viabilizar a execução das iniciativas de PCRD da região; 

16. REAFIRMA A SUA DETERMINAÇÃO em redobrar os seus esforços com vista a 
promover uma acção de prevenção de conflitos em África superior e mais eficaz. 
A este respeito, a Conferência ENCORAJA os Estados-membros a aproveitarem 
ao máximo os instrumentos estruturais de prevenção de conflitos concebidos pela 
Comissão, nomeadamente a Avaliação Estrutural da Vulnerabilidade e Resiliência 
Nacional (CSVRA) e a Estratégia Estrutural de Mitigação da Vulnerabilidade 
Nacional (CSVMS) e para reforçar as capacidades dos jovens para participar de 
forma significativa em questões da paz e segurança, aos níveis nacional, regional 
e continental; INCENTIVA AINDA os Estados-membros a continuarem a apoiar o 
trabalho do Painel dos Sábios no seu esforço de contribuir em prol da paz no 
continente, e SUBLINHA A NECESSIDADE de os Estados-membros 
fortalecerem as capacidades das mulheres para que participem nos esforços de 
prevenção e mediação de conflitos aos níveis nacional, regional e continental; 

17. SAÚDA o Conselho de Paz e Segurança (CPS) pelos esforços continuados para 
promover e garantir um maior reforço da Força Africana em Estado de Alerta 
(ASF), nomeadamente em termos de medidas em curso tendentes a harmonizar a 
Capacidade Africana para dar Resposta Imediata às Crises (ACIRC), no âmbito 
do Quadro da ASF, e a assegurar que a Base Logística Continental, com sede em 
Douala, Camarões, esteja em pleno funcionamento e os Depósitos Logísticos 
Regionais da ASF seja criada. Neste contexto, a Conferência SOLICITA à 
Comissão a acelerar o cumprimento das disposições previstas no Comunicado 
Final da CPS [PSC/PR/COMM. (DCCCXXI)], incluindo a matriz adoptada durante 
a 821.ª Reunião da CPS, decorrida a 9 de Janeiro de 2019, no que respeita à 
harmonização da ACIRC no âmbito do Quadro da ASF; 

18. MANIFESTA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO com os ataques terroristas 
levados a cabo em partes do continente e REITERA a condenação de todos os 
actos de terrorismo cometidos no continente independentemente de quem seja, 
do lugar e das razões e REITERA IGUALMENTE a determinação da União 
Africana em erradicar de África o flagelo do terrorismo e o extremismo violento, 
que não se justificam em quaisquer circunstâncias. A Conferência MANIFESTA a 
solidariedade plena da UA com os países afectados e as vítimas do terrorismo. A 
Conferência ACOLHE COM AGRADO os esforços envidados pelos Estados-
membros para prevenir e combater o terrorismo e o extremismo violento, através 
de uma legislação melhorada, da capacidade operacional e da coordenação entre 
as estruturas nacionais competentes e RECONHECE o contributo prestado pelas 
instituições africanas dedicadas ao apoio aos Estados-membros na sua luta 
contra o terrorismo, nomeadamente CISSA, ACSRT e AFRIPOL, particularmente 
em matéria de divulgação de avisos prévios, análise e reforço de capacidades de 
luta contra-terrorismo. A Conferência MANIFESTA-SE PREOCUPADA pelo facto 
de, apesar dos progressos registados relativamente à formulação de um quadro 
global normativo e operacional de combate ao terrorismo, continuarem a verificar-
se graves lacunas em termos de execução e acompanhamento, comprometendo, 
deste modo, a eficácia da resposta de África à ameaça do terrorismo e do 
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extremismo violento. Nesta vertente, a Conferência SALIENTA A NECESSIDADE 
URGENTE de uma abordagem orientada para a acção para dar expressão 
concreta ao compromisso assumido pelos Estados-membros com o combate ao 
terrorismo e ao extremismo violento em todas as suas formas e manifestações e 
ENCORAJA-OS a conceber estratégias abrangentes nacionais de combate ao 
terrorismo, que abarquem a prevenção, resposta, reconstrução e 
desenvolvimento socioeconómico. A Confer6encia APELA OS Estados-membros 
no sentido de promoverem a troca de experiência no domínio do combate ao 
extremismo violento e a incitação ao ódio; 

19. SUBSCREVE a decisão tomada pelo CPS de solicitar à Comissão a, em estreita 
colaboração com as partes intervenientes pertinentes, explorar mecanismos 
destinados a fortalecer a União Africana e as CER/MR em vigor, em termos de 
protecção da criança e, nesta base, conceber uma arquitectura de protecção da 
criança para o continente, como aspecto subsidiário da APSA, a ser apreciada e 
adoptada pelo CPS. Além disso, a Conferência APELA às CER/MR para designar 
pontos focais em matéria de protecção das crianças afectadas por conflitos 
armados para facilitar a coordenação eficaz e o funcionamento eficiente dos 
mecanismos de protecção da criança em vigor. Neste contexto, a Conferência 
SUBSCREVE o pedido formulado pelo CPS para que o Presidente da Comissão 
nomeie um enviado especial para as Crianças em Situações de Conflito, que sirva 
de interface político de alto nível entre as crianças em África e a União Africana. A 
Conferência SUBSCREVE AINDA a decisão tomada pelo CPS para o 
estabelecimento de um quadro de informação e monitorização continental que 
forneça à União Africana dados precisos, confiáveis e actualizados sobre o drama 
das crianças em situações de conflito violento e crise; 

20. SOLICITA à Comissão da União Africana para que integre as respostas aos 
efeitos das alterações climáticas nas suas políticas sobre refugiados e Pessoas 
Deslocados Internamente (PDI). A Conferência RECORDA o Comunicado Final 
[PSC/PR/BR.(DCCLXXV)], adoptado pelo CPS, durante a sua 775.ª Reunião, 
realizada a 22 de Maio de 2018, e SUBLINHA a importância de proteger os 
campos de PDI e de refugiados e manter o seu carácter civil. A Conferência 
SUBSCREVE a decisão tomada pelo CPS e SOLICITA ao Presidente da União 
Africana para que nomeie um enviado especial da União Africana para as 
alterações climáticas, paz e segurança em África. A Conferência APELA à 
Comissão da UA, em estreita colaboração com as Organizações Internacionais 
(ACNUR, OCHA e PAM) bem como os países de acolhimento, no sentido de 
procederem ao senso e ao registo dos refugiados e os Deslocados Internos, 
tendo em conta os números submetidos por essas organizações internacionais 
relevantes; 

21. ENALTECE os esforços empreendidos pelo CPS para a organização, de 29 a 31 
de Outubro de 2018, no Cairo, Egipto, de um Retiro específico para a avaliação 
do grau de implementação da Arquitectura Africana de Paz e Segurança (APSA) 
e da Arquitectura Africana de Governação (AGA), com vista ao lançamento de 
uma base sólida para a introdução de reformas no CPS, tal como preconizado na 
Decisão da Conferência Assembly/AU.Dec.635(XXVIII), adoptada na 28.ª Sessão 
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Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2017. A este respeito, 
ENCORAJA o CPS, a continuar a trabalhar com os MR/CER, a fim de prosseguir 
os seus esforços e AGUARDA COM EXPECTATIVA receber os resultados finais 
dos esforços em curso, particularmente propostas concretas sobre a reforma do 
CPS; 

22. SUBSCREVE as conclusões saídas do 6.° Seminário de Alto Nível sobre a Paz e 
Segurança em África, realizado em Nairobi, Quénia, a 13 e 14 de Dezembro de 
2018; SAÚDA os esforços empreendidos pelos membros do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (A3) africanos com vista a promoção e defesa de 
posições e preocupações comuns africanas junto do Conselho de Segurança. 
Neste sentido, PRESTA HOMENAGEM à Etiópia pelo seu inestimável contributo, 
em particular no que respeita aos esforços destinados a fazer avançar a Posição 
da União Africana sobre o Financiamento da Agenda de Paz e Segurança em 
África, através de um financiamento previsível e sustentável a ser assegurado a 
partir de contribuições calculadas das Nações Unidas; ACOLHE COM AGRADO 
a eleição da República da África do Sul como membro não-permanente do 
Conselho de Segurança e AGUARDA COM GRANDE EXPECTATIVA o 
contributo da África do Sul em prol de fazer avançar Agenda de Paz e Segurança 
em África junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). A 
Conferência FELICITA a Côte d'Ivoire por ter apresentado um projecto de 
resolução, após a sua aprovação pelo CPS, ao Conselho de Segurança e 
SOLICITA ao A3 para continuar a articular, defender e promover efectivamente a 
posição africana sobre esta questão; FELICITA IGUALMENTE a Guiné Equatorial 
por ter apresentado um projecto de resolução sobre o Silenciamento de Armas 
até 2020 e APELA a todos os membros do A3 e ao Grupo Africano em Nova 
Iorque para que trabalhem em conjunto, com vista a facilitar a adopção desta 
resolução histórica. A Conferência TOMA NOTA de todos os desafios enfrentados 
pelos membros do A3 nos seus esforços tendentes a defender e promover 
posições comuns africanas junto do Conselho de Segurança e SOLICITA ao CPS 
para que, em articulação com a Comissão, encontre as melhores vias e meios 
para reforçar ainda mais o apoio ao trabalho dos membros do A3, em Nova 
Iorque. 



Assembly/AU/Dec.719(XXXII) 
Pág. 1 

32.ª Sessão Ordinária da Conferência, 10 e 11 de Fevereiro de 2019, Adis Abeba, Etiópia 

DECISÃO REFERENTE AO QUARTO RELATÓRIO DO CONSELHO DE PAZ E 
SEGURANÇA DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO ROTEIRO 

PRINCIPAL DA UNIÃO AFRICANA RELATIVO ÀS MEDIDAS PRÁTICAS PARA 
SILENCIAR AS ARMAS EM AFRICA ATÉ 2020 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA do Quarto Relatório do Conselho de Paz e Segurança (CPS) da 
União Africana (UA) sobre a Implementação do Roteiro Principal da União 
Africana relativo às Medidas Práticas para silenciar as Armas em Africa até 2020; 

2. RECORDA a Declaração Solene do 50.o Aniversário da Organização de Unidade 
Africana/União Africana (OUA/UA) adoptada em 25 de Maio de 2013, em Adis 
Abeba, na qual a Conferência da União se compromete a não legar o fardo de 
guerras para a próxima geração de africanos e se comprometeu a pôr fim a todas 
as guerras em África até 2020, bem como a decisão Assembly/AU/Dec.630 
(XXVIII), adoptada pela 28.ª Sessão Ordinária da Conferência, realizada em Adis 
Abeba, Etiópia, a 30 e 31 de Janeiro de 2017, na sequência da submissão do 
Roteiro Principal da UA sobre as Medidas Práticas para silenciar as armas em 
África até 2020 pelo CPS; 

3. TOMA NOTA COM APREÇO dos avanços registados, até ao momento, na 
implementação do Roteiro Principal da UA, em todos seus aspectos, 
designadamente políticos, económicos, sociais, ambientais e jurídicos. Neste 
contexto, a Conferência SAÚDA todosos Estados-membros da UA, os 
Mecanismos Regionais de Gestão e Resolução de Conflitos das Comunidades 
Económicas Regionais (MR/CER), as organizações da sociedade civil e do sector 
privado, bem como as Nações Unidas (ONU) e os demais parceiros pelos seus 
compromissos inabalável rumo à implementação do Roteiro Principal da UA, o 
que contribui para a criação de condições para a concretização de uma África 
livre de conflitos; 

4. SAÚDA os esforços envidados pelo CPS na defesa e promoção da 
implementação do Roteiro Principal da UA. A Conferência SAÚDA ainda as 
CER/MR, particularmente o Mercado Comum da África Oriental e Austral 
(COMESA) e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), a 
Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), a Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e a Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO) pelos contributos que prestaram para as 
suas actividades com vista à implementação do Roteiro Principal da UA. A este 
respeito, a Conferência APELA à todas as partes interessadas para envidarem os 
esforços necessários para assegurar que haja plena cobertura nos esforços que 
estão a ser feitos na implementação do Roteiro Principal da UA e AGUARDA 
COM EXPECTATIVA receber relatórios mais pormenorizados para serem 
submetidos à Sessão Ordinária da Conferência em Janeiro/Fevereiro de 2020. Na 
mesma perspectiva, a Conferência SAÚDA a Comissão da UA pelo apoio que 
continua a prestar aos Estados-membros no desenvolvimento de programas e 
iniciativas nacionais em consonância com os objectivos do Roteiro Principal da 
UA;  
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5. MANIFESTA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO em relação ao ritmo lento 
registado na implementação do Roteiro Principal da UA, em função da iminência 
do prazo de Dezembro de 2020 para pôr fim às guerras em África. Ao mesmo 
tempo que apela à aceleração da implementação do Roteiro Principal da UA, a 
Conferência MANIFESTA, DE IGUAL MODO, PROFUNDA PREOCUPAÇÃO 
sobre a persistência das ameaças à paz e segurança no continente, em particular, 
as crises relacionadas com as eleições; a existência de espaços desgovernados 
que criam oportunidades para actividades ilegais; a continuação do fluxo de 
entrada ilícita de armas para o continente e sua circulação e uso ilícitos em 
algumas partes de África; mecanismos fracos ou sua ausência, em alguns casos, 
conforme necessário para reduzir a circulação ilícita de armas ligeiras e de 
pequeno porte; a monitorização e controlo insuficiente de fronteiras; a persistência 
da corrupção e da elevada taxa de desemprego, em particular, entre os jovens; os 
fluxos financeiros ilícitos que permitem o financiamento de armas ilícitas e de 
conflitos; a exploração ilegal de recursos naturais que contribuem para o 
financiamento dos actos de insurgências e de rebelião; os efeitos das alterações 
climáticas e o aumento da desertificação; e processos lentos na ratificação de 
instrumentos e políticas da UA. Neste contexto, a Conferência APELA a todos 
Estados-membros da UA, CER/MR e à sociedade civil, bem como às Nações 
Unidas, os demais parceiros para que redobrem seus esforços para assegurar 
que o projecto emblemático da UA de silenciar as armas seja executado 
efectivamente; 

6. SAÚDA os países que desenvolveram actividades em observância do Mês 
Africano de Amnistia, designadamente, Burkina Faso, Madagáscar, Mali, Sudão e 
Zâmbia pelos seus compromissos em relação ao objectivo de silenciar as armas 
em África. A Conferência EXORTA todos os demais Estados-membros para 
emular estes esforços e conferir maior visibilidade ao Mês Africano de Amnistias, 
em Setembro de cada ano. A Conferência SALIENTA ainda a necessidade de os 
Estados-membros e as demais partes interessadas contribuírem para a 
sensibilização dos seus cidadãos no que concerne ao Mês Africano de Amnistias, 
a fim de permitir a rendição voluntária das armas detidas ilegalmente; 

7. Dado o potencial significativo da observância do Mês Africano de Amnistia 
contribuir para reduzir a circulação ilícita e utilização de armas, a Conferência 
APROVA a Decisão do CPS no sentido da marcação/comemoração do Mês 
Africano da Amnistia seja realizada numa base rotativa nas cinco regiões 
geográficas, com os MR/CER na liderança do processo, com a participação plena 
das instituições/organizações da sociedade civil e locais, com vista a divulgar o 
mês e aproximar a iniciativa dos interessados; 

8. ACOLHE COM AGRADO a elaboração das orientações técnicas e operacionais 
por parte da Comissão que servirá de base para os esforços nacionais e regionais 
na realização de actividades no âmbito do Mês Africano de Amnistias e um 
compêndio de experiências e boas práticas africanas na implementação de 
programas de desarmamento voluntário. A Conferência SOLICITA à Comissão da 
UA no sentido de finalizar com celeridade estes produtos e disponibilizá-los a 
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todos os Estados-membros da UA para que intensifiquem os seus esforços de 
implementação do Roteiro Principal da UA; 

9. ACOLHE COM AGRADO as iniciativas da Guiné Equatorial, na sua qualidade de 
Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mês de 
Fevereiro de 2019, de incluir, na agenda do Conselho para Fevereiro de 2019, um 
debate aberto sobre a 'iniciativa da UA para silenciar as armas em África', e neste 
contexto, a Conferência APELA aos membros africanos do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (A3) e a todos os membros deste Conselho para 
que dêem todo o seu apoio à Guiné Equatorial e acelerem os esforços no sentido 
da adopção do resultado previstos; 

10. ACOLHE IGUALMENTE COM AGRADO a elaboração de um quadro integrado 
para orientar o tratamento de pessoas associadas aos grupos terroristas 
baseados na Bacia do Lago Chade e APELA aos Estados-membros em causa 
para que não poupem esforços na execução dos procedimentos e princípios nela 
contidos no quadro dos esforços globais de estabilização na região. A 
Conferência INCENTIVA os Estados-membros a apropriarem-se das notas de 
orientação operacional concebidas pela Comissão em resposta às crescentes 
complexidades nas áreas de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR); 

11. SAÚDA a Comissão por convocar a realização do 2.o Fórum Africano sobre a 
Reforma do Sector de Segurança (RSS) como uma importante plataforma para 
reflectir em torno dos avanços e desafios registados na implementação do Quadro 
de Política da UA sobre SSR e ACOLHE COM AGRADO os esforços envidados 
pela Comissão para apoiar os Estados-membros na articulação e execução dos 
processos de SSR, e para promover o envolvimento activo e construtivo da 
sociedade civil nestes processos. Neste contexto, a Conferência SALIENTA a 
necessidade de integrar a SSR nos esforços de prevenção e resolução de 
conflitos da UA, bem como em iniciativas de reconstrução e desenvolvimento pós-
conflito, em consonância com as Medidas Práticas relevantes contidos no Roteiro 
Principal da UA; 

12. ACOLHE COM AGRADO a elaboração do Projecto de Política da UA para a 
Gestão de Armas e Munições recuperadas em operações de apoio à paz (OSP) 
pela Comissão da UA e AGUARDA COM EXPECTATIVA pela sua adopção 
atempada pelo Comité Técnico Especializado de Defesa, Segurança e Protecção 
(CTE-DSP). Além disso, a Conferência APELA aos Estados-membros a 
intensificar os seus esforços, para prevenir o desvio, a circulação e o tráfico ilícito 
de armas ligeiras e de pequeno porte, incluindo através da ratificação e 
implementação efectiva dos instrumentos africanos, regionais e internacionais 
relevantes;  

13. RECORDA a decisão AHG/Dec.135 (XXXV), adoptada na 35.ª Conferência dos 
Chefes de Estado e de Governo da OUA em Julho de 1999; e APELA aos 
Estados-membros com obrigações de desminagem, nos termos da Convenção de 
Proibição de Uso de Minas Antipessoal, para consolidar os seus compromissos 
em conformidade com o Compromisso de Maputo de 2025. A Conferência 
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ACOLHE COM AGRADO o diálogo iniciado pela Comissão entre os Estados-
membros e parceiros, em prol da formulação de abordagens coerentes e 
coordenadas para combater a crescente ameaça de Engenhos Explosivos 
Improvisados (EEI), e promover a capacitação institucional para mitigar o risco. A 
Conferência AGUARDA COM EXPECTATIVA pela realização da 4.ª Conferência 
de Revisão do Tratado de Proibição de Minas em Oslo, em Novembro de 2019, e 
SOLICITA à Comissão, com a orientação do CPS, para avaliar as actuais 
estruturas continentais existentes e conceber uma posição africana comum antes 
da realização da conferência de revisão; 

14. MANIFESTA A SUA PREOCUPAÇÃO em relação aos desafios globais 
enfrentados pelos regimes multilaterais contra armas de destruição maciça 
(ADM), não obstante o facto de que tais regimes constituem um pilar fundamental 
da arquitectura mundial de paz e segurança. A este respeito, a Conferência 
EXORTA os Estados-membros que ainda não o fizeram a ratificarem o Tratado 
de Pelindaba, bem como as convenções sobre as armas biológicos e químicas. A 
Conferência ACOLHE COM AGRADO as medidas tomadas pela Comissão que 
visam reforçar as capacidades institucionais para a implementação plena e eficaz 
dos instrumentos regionais e internacionais contra as ADM. Além disso, a 
Conferência SOLICITA à Comissão da UA e à Comissão Africana sobre Energia 
Nuclear (AFCONE) a apresentar actualizações numa base anual ao CPS sobre o 
grau de implementação do Tratado de Pelindaba e as actividades da AFCONE; 

15. SUBLINHA a necessidade imperiosa dos Estados-membros, das CER/MR e da 
Comissão de reforçarem a diplomacia preventiva e a prevenção de conflitos, 
inseridos nos esforços de silenciar as armas, na perspectiva de um continente 
livre de conflitos e a Conferência SALIENTA a importância da participação das 
mulheres e dos jovens no ciclo completo dos processos de paz no continente com 
vista a assegurar que a necessidade das mulheres e dos jovens sejam totalmente 
incluídas na implementação do Roteiro Principal da UA; 

16. INCENTIVA todos os Estados-membros da UA a apresentarem atempadamente 
os seus relatórios sobre o grau de implementação do Roteiro Principal da UA nas 
suas cinco dimensões-chave, designadamente os aspectos políticos, sociais, 
económicos, ambientais e jurídicos, a fim de permitir que o CPS e a Conferência 
obtenham uma visão global das tendências concretas na implementação do 
Roteiro Principal da UA; 

17. INCENTIVA os Estados-membros a disponibilizarem recursos a título voluntário, 
dentro das suas possibilidades, com vista a agilizar o trabalho do Alto 
Representante, cujo papel complementa o do CPS no reforço da coordenação 
das actividades destinadas a silenciar as armas em África; 

18. SOLICITA ao CPS, com o apoio da Comissão, a tomar medidas para a 
elaboração de um relatório abrangente sobre o grau de implementação do Roteiro 
Principal da UA, em estreita coordenação com as partes interessadas, que será 
submetido na Sessão Ordinária da Conferência em Janeiro/Fevereiro de 2020, 
com o objectivo de fazer o balanço dos progressos e os desafios tendo em vista o 
prazo de Dezembro de 2020, para silenciar as armas na África. 
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DECISÃO SOBRE O ESTADO DA GOVERNAÇÃO EM ÁFRICA 
Doc. Assembly/AU/8(XXXII) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA COM APREÇO do Relatório de Governação em África, 
apresentado por S.E. Idriss Déby Itno, Presidente da República do Chade, e 
Presidente do Fórum dos Chefes de Estado e de Governo do Mecanismo Africano 
de Avaliação pelos Pares (MAAP); 

2. SAÚDA S.E. Idriss Déby Itno, Presidente da República do Chade, pela sua 
excelente liderança no MAAP, incluindo a sua excelente apresentação do 
Relatório sobre a Governação em África, em nome do MAAP;  

3. RECORDA a Decisão Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI), adoptada na 11.ª Sessão 
Extraordinária da Conferência da União Africana realizada em Adis-Abeba, 
Etiópia, em Novembro de 2018, na qual a Conferência reafirmou a necessidade 
de se reforçar a capacidade do MAAP para cumprir o seu mandato alargado e de 
se reforçar a sua autonomia funcional, incluindo a elaboração de um relatório 
sobre o estado de governação em África, em colaboração com a Arquitectura 
Africana de Governação (AGA), e solicitou ao MAAP a apresentar informações 
actualizadas sobre o Relatório à 32.ª Sessão Ordinária da Conferência, em 
Fevereiro de 2019;  

4. ENALTECE o MAAP por ter desenvolvido, em colaboração com a AGA, o 
Relatório sobre a Governação em África, em conformidade com a Decisão 
Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI) e por assegurar que o mesmo fosse apresentado à 
32.ª Sessão Ordinária da Conferência; 

5. SAÚDA o Relatório sobre a Governação em África e EXORTA os Estados-
membros a apreciarem e examinarem as recomendações contidas no relatório 
com vista a aprimorar a boa governação e a compartilha das melhores práticas, 
tanto ao nível nacional como continental;  

6. EXORTA-os no sentido de desenvolverem relatórios nacionais sobre governação 
como um instrumento de autoavaliação para a promoção da boa governação de 
acordo com as recomendações do Relatório; 

7. SOLICITA ao Secretariado do MAAP para prestar apoio técnico aos Estados-
membros no desenvolvimento de relatórios de autoavaliação sobre governação; 

8. SOLICITA ao MAAP para, em colaboração com a AGA, lançar oficialmente o 
Relatório e para que todos os membros da AGA incorporem o Relatório nos seus 
Planos Anuais de Trabalho; 

9. DECIDE que o Relatório sobre a Governação em África seja elaborado pelo 
MAAP, em colaboração com a AGA, e seja apresentado a cada dois (2) anos para 
apreciação pela Conferência nas suas Sessões Ordinárias. 
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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DA 28.ª CIMEIRA DO FÓRUM DO MECANISMO 
AFRICANO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA COM APREÇO do Relatório da 28.ª Cimeira do Fórum dos Chefes 
de Estado e de Governo do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares 
(MAAP), realizada a 9 de Fevereiro de 2019, apresentada por S.E. Idriss Déby 
Itno, Presidente da República do Chade e Presidente do Fórum do MAAP;  

2. SAÚDA S.E. o Presidente Idriss Déby Itno pela sua excelente liderança no Fórum 
do MAAP e pela sua excelente apresentação do Relatório do 28.º Fórum do 
MAAP;  

3. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.198 (XI), adoptada na 11.ª Sessão 
Ordinária da Conferência da União Africana, realizada em Sharm El-Sheikh, 
Egipto, em Junho/Julho de 2008, na qual foi decidido que as estruturas do MAAP, 
nomeadamente o Fórum do MAAP, o Painel do MAAP e o Secretariado do MAAP, 
devem ser parte dos processos e estruturas da União Africana; 

4. RECORDA IGUALMENTE a Decisão Assembly/AU/Dec.527(XXIII), adoptada na 
23.ª Sessão Ordinária da Conferência da União Africana, realizada em Malabo, 
Guiné Equatorial, em Junho de 2014, sobre a integração do MAAP no sistema da 
UA como uma entidade autónoma; 

5. REAFIRMA a Decisão da Conferência, Assembly/AU/Dec.631 (XXVIII), adoptada 
na 28.ª Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2017, 
e a Decisão Assembly/AU/Dec. 686 (XXX) da 30.ª Sessão Ordinária, realizada em 
Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2018, que conferiram ao MAAP um mandato 
alargado que abrange todos os Estados-membros da União Africana; 

6. REITERA a Decisão Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI), adoptada na 11.ª Sessão 
Extraordinária da Conferência da União Africana realizada em Adis Abeba, 
Etiópia, em Novembro de 2018, que integra o orçamento do MAAP no Orçamento 
Estatutário da União, financiado pelos Estados-membros; 

7. REAFIRMA que o MAAP continue a ser o principal instrumento de boa 
governação concebido internamente em 2003 e acedido voluntariamente por trinta 
e sete (37) Estados-membros, representando 69% dos Estados-membros da UA, 
mais de metade dos quais, vinte e dois (21), passaram pela avaliação; 

8. DEDICA-SE NOVAMENTE à causa da boa governança em todas as suas quatro 
manifestações de boa governação política, boa governação e gestão económica e 
governação corporativa e desenvolvimento socioeconómico inclusivo e amplo;  

9. ACOLHE COM AGRADO os relatórios de avaliação pelos pares da Côte d’Ivoire 
e Moçambique e FELICITA S.E. Alassane Ouatara, Presidente da República da 
Côte d’Ivoire e S.E. Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique, pela 
sua firme e contínua liderança na promoção da boa governação nos seus países 
e no continente; 
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10. FELICITA AINDA o Painel de Eminentes Personalidades que liderou o trabalho 
de avaliação; MANIFESTA O SEU APREÇO ao Painel de Eminentes 
Personalidades pela sua resiliência e compromisso com o processo; 

11. INCENTIVA tanto a Côte d’Ivoire como Moçambique por terem tido em conta as 
observações dos Estados-membros durante a apresentação dos relatórios de 
avaliação ao Fórum do MAAP, bem como as recomendações contidas nos 
relatórios na elaboração e implementação dos seus Programas Nacionais de 
Acção como um passo necessário para promover o objectivo do MAAP;  

12. FELICITA a República do Botswana pela sua adesão como novo membro do 
MAAP e INCENTIVA mais Estados-membros a aderirem ao MAAP, em 
conformidade com a Declaração da Conferência, Assembly/AU/Decl.4 (XXX), 
adoptada na 30.ª Sessão Ordinária da Conferência, realizada em Adis Abeba, 
Etiópia, em Janeiro de 2018, bem como a Decisão Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI), 
adoptada na 11.ª Sessão Extraordinária da Conferência, realizada em Adis 
Abeba, Etiópia, em Novembro de 2018, em que a Conferência instou os restantes 
Estados-membros a acelerar a adesão ao MAAP a fim de alcançar a 
universalidade até 2023, conforme previsto no Primeiro Plano de Implementação 
Decenal da Agenda 2063; 

13. FELICITA o MAAP pela elaboração do Relatório de Governação em África, em 
colaboração com a AGA, nos termos da Decisão Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI); 

14. ACOLHE COM AGRADO a nomeação pelo Fórum do MAAP de novos Membros 
do Painel do MAAP, S.E Haile Mariam Desalegn, antigo Primeiro-Ministro da 
República Federal Democrática da Etiópia e Dr. Ali Abderahman Haggar do 
Chade e MANIFESTA O SEU APREÇO aos Membros cessantes do Painel do 
MAAP, pelo seu compromisso inabalável para a concretização do mandato do 
MAAP; 

15. ACOLHE COM SATISFAÇÃO a prorrogação do mandato do Professor Edward 
Maloka como Director Executivo do Secretariado do MAAP por mais três (3) anos; 
FELICITA o Professor Edward Maloka, e DESEJA-LHE o melhor na execução do 
seu mandato e GARANTE-LHE o apoio contínuo; 

16. DECIDE, que em conformidade com a Decisão Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI), 
que a 28.ª Sessão Ordinária do Fórum do MAAP seja realizado à margem da 33.ª 
Sessão Ordinária da Conferência, prevista para Fevereiro de 2020. 
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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO COMITÉ DE ALTO NÍVEL SOBRE A LÍBIA  
Doc. Assembly/AU/9(XXXII) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA AINDA do Relatório da reunião do Comité de Alto Nível da União 
Africana sobre a Líbia realizada em Adis Abeba, Etiópia, a 10 de Fevereiro de 
2019; 

2. MANIFESTA, uma vez mais, a sua preocupação perante a gravidade da situação 
na Líbia; 

3. REITERA a necessidade de África falar em uma única voz sobre a questão líbia e 
melhorar a sinergia e a conjugação de esforços entre a União Africana (UA) e 
Nações Unidas (ONU) relativamente aos esforços a serem envidados para a 
resolução definitiva desta questão;  

4. SUBLINHA o papel primordial dos líbios na busca, por si próprios, de uma 
solução duradoura para esta situação bem como a necessidade de se 
apropriarem do processo de saída da crise; 

5. SOLICITA à Comissão a tomar as medidas necessárias, em conjunto com as 
Nações Unidas, com vista a organizar o Fórum Nacional Inclusivo de Paz e 
Reconciliação da Líbia, durante a primeira quinzena de Julho de 2019; 

6. SOLICITA IGUALMENTE à Comissão para, em colaboração com as Nações 
Unidas e o Governo da Líbia, tomar todas as disposições, tendo em vista a 
organização de eleições presidenciais e legislativas em Outubro de 2019; 

7. SOLICITA AINDA à Comissão para iniciar os contactos necessários com as 
Nações Unidas, tendo em vista o estabelecimento de um quadro de concertação 
regular e permanente entre as Nações Unidas e a União Africana; 

8. CONVIDA o Comité de Alto Nível a prosseguir os seus contactos com as partes 
líbias interessadas, com vista a obter um consenso mais abrangente sobre as 
modalidades de organização do Fórum de Reconciliação Nacional; 

9. LANÇA UM APELO URGENTE para cessação de qualquer ingerência externa na 
Líbia; 

10. SAÚDA os esforços de S.E. Denis Sassou Nguesso, Presidente da República do 
Congo e Presidente do Comité de Alto Nível da União Africana sobre a Líbia, bem 
como os esforços dos países vizinhos, no sentido de encontrar uma solução 
duradoura para a crise na Líbia. 
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DECISÃO SOBRE A CONFERÊNCIA DE KATOWICE SOBRE O CLIMA (COP 24 DA 
CQNUAC) E COMPROMISSOS DE ÁFRICA NA CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE 

AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA COP25/CMP 15 
Doc. Assembly/AU/10(XXXII) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA com apreço: 

a) do Relatório de S.E. Ali Bongo Ondimba, Presidente do Gabão, o 
Coordenador do Comité dos Chefes de Estado e de Governo Africanos 
sobre as Alterações Climáticas (CAHOSCC), relativo às Conclusões da 24.ª 
Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas (CQNUAC); da 14.ª Reunião das Partes que serve 
como Conferência das Partes no seu Protocolo de Quioto (COP 24/CMP14); 
e Conferência das Partes que servem como Reunião das Partes no Acordo 
de Paris (CMA 1.3) e SUBSCREVE as recomendações nele contidas; 

b) da operação bem-sucedida de S.E. Denis Sassou Nguesso, Presidente da 
República do Congo e da Comissão do Clima para a Bacia do Congo e seu 
Fundo Azul; 

c) da operação bem-sucedida de S.E. Mahamadou Issoufou, Presidente da 
República do Níger e da Comissão do Clima para a Região do Sahel; 

d) do compromisso de S.E. Denny Faure, Presidente da República das 
Seychelles, sobre a aceleração da operacionalização da Comissão do Clima 
para Estados Insulares e economias oceânicas; 

2. RECONHECE AINDA o importante papel do Gabão como Presidente do 
CAHOSCC e da AMCEN, e do Egipto como Presidente do G77 e da China, 
durante as negociações antes da COP24 na Polónia, e FELICITA os dois países 
pela sua dedicação e apoio à causa africana nas alterações climáticas; 

3. TOMA AINDA NOTA COM SATISFAÇÃO das duas reuniões preparatórias 
organizadas pela Conferência Ministerial Africana sobre o Meio Ambiente 
(AMCEN) e das várias reuniões do Grupo Africano de Negociadores sobre as 
Alterações Climáticas (AGN) em preparação para a COP; 

4. RECONHECE o máximo empenho do CAHOSCC na prestação de direcção e 
orientação política que tem permitido que a África seja mais forte, unida no 
espírito do Pan-africanismo e a continuar a falar com uma só voz nas 
negociações mundiais sobre as alterações climáticas, destacando o compromisso 
da África em implementar integralmente a convenção e o Acordo de Paris, de 
acordo com os Princípios de responsabilidades comuns, mas diferenciados, e 
respectivas capacidades; 

5. FELICITA a Comissão, a AUDA/ NEPAD, o BAD, a UNECA, em colaboração com 
o Reino do Lesoto e a República do Gabão, e, em parceria com o Parlamento 
Pan-Africano (PAP) e a Agência Capacidade Africana de Risco (ARC); por terem 
organizado os eventos do Dia de África na COP 24 a 3 de Dezembro de 2018 
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sobre o tema: "A Plataforma dos NDC de África: Ir além e mais rápido na 
implementação dos NDC em apoio à Agenda 2063; 

6. FELICITA a Polónia por ter acolhido com sucesso a COP 24/CMP14 e pela 
adopção do Pacote de Katowice para o Clima; e ACOLHE COM SATISFAÇÃO a 
oferta do Chile para albergar a COP 25/CMP 15/CMA2 em Dezembro de 2019;  

7. RECONHECE os esforços e o compromisso dos Ministros Africanos, que 
participaram na facilitação dos últimos dias das negociações para a promoção das 
posições africanas e o trabalho realizado pelo grupo africano de negociadores, na 
preparação e nas negociações conducentes aos resultados da COP24 e, em 
garantir as prioridades africanas nas negociações; 

8. REITERA a necessidade de uma abordagem multilateral para fazer face ao 
desafio global das alterações climáticas, através da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e REAFIRMA o compromisso de 
África de implementar o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, no melhor 
interesse dos países africanos, que são particularmente vulneráveis ás alterações 
climáticas e já afectados negativamente pelos impactos deste fenómeno, 
garantindo simultaneamente que os países africanos disponham de espaço 
político necessário para o alcance do desenvolvimento sustentável; 

9. EXORTA as partes do Acordo de Paris a reconhecerem as circunstâncias 
especiais e as necessidades dos países africanos, de acordo com as decisões 
anteriores e relevantes adoptadas pela Conferência das Partes e APELA à 
próxima presidência da Conferência das Partes, para continuar com as consultas, 
com o objectivo de alcançar uma decisão neste sentido pela 25.ª Sessão da 
Conferência das Partes, agendada para ser realizada em Santiago, Chile, de 02 – 
13 de Dezembro de 2019 e SOLICITA ao AGN a continuar a prosseguir esta 
questão; 

10. EXORTA os países desenvolvidos a continuarem a incentivar a mobilização de 
financiamento para acção climática, com vista a alcançar o objectivo de 
financiamento para 2020, através de fundos públicos e privados para completar 
os US$100 mil milhões anuais. Com base nas necessidades dos países em 
desenvolvimento, reforçar a apropriação nacional dos países em desenvolvimento 
e reforçar ainda as provisões do financiamento previsível e sustentável construído 
na base de 100 mil milhões de dólares anuais; 

11. SAÚDA o papel do FVC, pelo apoio prestado aos países africanos na 
implementação das acções e projectos climáticos, mostra-se preocupado com o 
défice de algumas promessas do IRM, felicita o trabalho realizado pelos membros 
africanos cessantes e pelas suas posições na defesa dos interesses da África, no 
conselho e, nesse sentido, EXORTA os países desenvolvidos a reforçarem as 
suas contribuições para o FVC de modo a assegurar o primeiro processo de 
reposição do FVC atempado e bem-sucedido, que reflecte o compromisso de 
enfrentar as alterações climáticas tanto na atenuação como na adaptação; 

12. DESTACA a importância de alcançar-se um resultado ambicioso no primeiro 
processo de reposição do FVC, de pelo menos o dobro das disposições das 
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promessas de financiamento durante a mobilização dos recursos iniciais do “IRM”, 
tendo em consideração a capacidade do secretariado do FVC para programar 
entre 3 a 5 mil milhões de USD anualmente, ENFATIZANDO a importância de 
garantir a atribuição de uma parcela adequada dos recursos do FVC para África, 
particularmente para a adaptação através dos instrumentos de subvenção; 

13. EXORTA AINDA as Partes e as Presidências da COP 24 e da COP 25 para que 
acelerem as consultas sobre as necessidades específicas e as circunstâncias 
especiais de África, contidas na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas (CQNUAC) como mandato na COP 22;  

14. CONSTATA COM PREOCUPAÇÃO que os actuais níveis de aquecimento global 
induziram formas de insegurança sem precedentes e generalizadas, 
especialmente para os grupos desfavorecidos e vulneráveis nas comunidades 
Africanas, o que resulta em insegurança alimentar, deslocação de populações e 
de animais, desafios em matéria de saúde e outros impactos negativos sobre os 
meios de subsistência e economias; 

15. TOMA NOTA AINDA do alerta do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC) no seu Relatório Especial sobre as Implicações do 
Aquecimento de 1,5 Graus Celsius, que reconhece que a maior parte de África já 
ultrapassou 1 Grau Celsius de aquecimento e poderia exceder rapidamente os 2 
graus na ausência de medidas drásticas; 

16. APELA aos líderes mundiais para que implementem medidas políticas radicais 
recomendadas pelo IPCC, para garantir a integridade do sistema climático e 
SOLICITA que essas políticas sejam centradas no reforço da resiliência dos 
grupos vulneráveis na sociedade; 

17. EXORTA AINDA os países desenvolvidos a aumentar as disposições de apoio 
tanto financeiro como de transferência de tecnologia e a facilitar o acesso dos 
países a estes apoios, que devem ser fornecidos em bases favoráveis e 
preferenciais;   

18. SOLICITA à Comissão, às Instituições Pan-africanas e às Comissões Climáticas 
para, em colaboração com a Iniciativa de Adaptação Africana (AAI), 
implementarem programas destinados a documentar os impactos climáticos nas 
economias e nos ecossistemas Africanos e para proporem políticas e outras 
intervenções adequadas para orientar a resposta climática dos Estados Africanos; 

19. IMPLORA a todas as partes para trabalharem juntas para a execução eficaz do 
Acordo de Paris e a conclusão dos trabalhos pendentes sobre o Programa de 
Trabalho do Acordo de Paris (PAWP) além dos resultados do COP24, a fim de 
apoiar os países em desenvolvimento, especialmente a África na execução dos 
Contributos Determinados a nível Nacional) (NDC-CDN);  

20. INCENTIVA os países africanos a ratificarem as Emendas de Kigali do Protocolo 
de Montreal, como um veículo para fortalecer os esforços no combate às 
mudanças climáticas; 

21. SOLICITAR ao AGN para continuar os seus esforços no sentido de promover e 
apoiar as prioridades de África, nas negociações da UNFCC e em outras 
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instâncias relacionadas, com base no documento da posição comum de África e 
das decisões relevantes da AMCEN e CAHOSCC; 

22. INCENTIVA as partes interessadas africanas e internacionais, especialmente as 
que trabalham nas cidades e nos governos locais, incluindo as organizações das 
NU como a UNHABITAT, UNEP e como apropriado organizações como a 
UCLGA, para aumentarem o seu apoio aos países africanos na medida do 
possível, através da coordenação e cooperação com a Comissão da UA, o 
Comité dos Representantes Permanentes (CRP), o Subcomité do Ambiente e do 
FVC, para uma implementação bem-sucedida das NDC Africanas a nível local, de 
acordo com o regulamento;  

23. SOLICITA à Comissão para, em colaboração com o AGN promover iniciativas 
relevantes como a AAI, a Iniciativa Africana para as Energias Renováveis (AREI) 
e Comissões Climáticas, com o apoio dos parceiros e demais intervenientes, 
coordenar, apoiar, acompanhar e comunicar a aplicação dos contributos dos 
Estados-membros da UA determinados a nível nacional; 

24. SOLICITA IGUALMENTE à Comissão, em colaboração com o AGN, as 
Comissões Climáticas, AAI e AREI, a continuar com os seus esforços e para 
apoiar os preparativos de África para a COP25 e facilitaros esforços do continente 
em mostrar as acções de África para se adaptar aos impactos das alterações 
climáticas e os esforços em curso para atenuar as alterações climáticas; 

25. EXORTA a Comissão para, em colaboração com as Agências Pan-Africanas, a 
organizar uma Cimeira Africana sobre as Alterações Climáticas em 2020 antes da 
COP26, uma vez que o ano 2020 é fundamental no calendário mundial das 
alterações climáticas; 

26. SAÚDA a participação dos Líderes e TOMA NOTA da Declaração de Silésia 
sobre Solidariedade e Transição Justa; 

27. REGISTA COM SATISFAÇÃO o apoio prestado por diferentes instituições 
africanas e parceiros de desenvolvimento, em particular o BAD, PNUD, PNUE, 
União Europeia e Alemanha, para que o AGN e a CUA reforcem o seu 
envolvimento nas negociações e em outros processos relacionados; 

28. SOLICITA à Comissão para desenvolver, em consultas com o AMCEN, conforme 
apropriado, regras de procedimentos de modo a que o CAHOSCC melhore as 
operações eficazes deste Comité de Alto Nível, para a consideração do 
CAHOSCC na sua próxima sessão; 

29. SOLICITA aos parceiros para que prestem apoio à Comissão e ao Grupo Africano 
de Negociadores em todos os níveis na execução da presente Decisão. 
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DECISÃO SOBRE A REFORMA DO CONSELHO DE SEGURANÇA  
DAS NAÇÕES UNIDAS 

Doc. Assembly/AU/13(XXXII) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA do 20.º Relatório do Comité dos Dez Chefes de Estado e de Governo 
sobre a Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU); 

2. REITERA a necessidade de reformar as Nações Unidas de modo a conformar com 
as actuais realidades geopolíticas, em particular, a necessidade de abordar a não-
representação de África na categoria Permanente e a sua sub-representação na 
categoria Não Permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

3. RECONHECE COM APREÇO os progressos realizados pelo Comité dos Dez na 
defesa e angariação de apoio para a Posição Comum Africana, tal como consagrada 
no Consenso de Ezulwini e na Declaração de Sirte de 2005 sobre a Reforma do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

4. SAÚDA, nesse sentido, a crescente aceitação da legitimidade da Posição Comum 
Africana sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 
particular a APROVAÇÃO PLENA da Posição Comum Africana, tal como 
consagrado no Consenso de Ezulwini e na Declaração de Sirte por vários Grupos de 
Interesse e Estados-membros de todas as regiões durante as Negociações 
Intergovernamentais nas Nações Unidas em 2018; 

5. SAÚDA TAMBÉM e MANIFESTA APREÇO pela aprovação da Posição Comum 
Africana pelos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade do Caribe 
(CARICOM); 

6. REAFIRMA o seu firme compromisso com a Posição Comum Africana consagrada 
no Consenso de Ezulwini e na Declaração de Sirte como a única opção viável para a 
plena representação de África no Conselho de Segurança da ONU; 

7. REITERA que a representação plena de África no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas significa: 

i) um mínimo de dois (02) assentos Permanentes, com todas as prerrogativas e 
privilégios de Membro Permanente, incluindo o direito de veto; 

ii) cinco (05) assentos Não Permanentes; 

iii) que a União Africana se reserva o direito de seleccionar os seus 
representantes para a eleição para o Conselho de Segurança da ONU, para 
agir em seu nome e por sua conta; 

8. SOLICITA: 

i) ao Comité dos Dez Chefes de Estado e de Governo a continuar o 
envolvimento ao mais alto nível político, incluindo com os cinco membros 
Permanentes do Conselho de Segurança, com vista a promover a Posição 
Comum Africana sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; 
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ii) ao Comité dos Dez a continuar igualmente a intensificar o seu envolvimento 
com outros Grupos de Interesse e Agrupamentos Regionais e partes 
interessadas, com vista a aproveitar os progressos realizados na promoção da 
Posição Comum Africana sobre a reforma do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas; nesse sentido, INCENTIVA o Comité dos Dez a continuar a 
realizar as suas Reuniões de Alto Nível fora das margens das Cimeiras da 
União Africana; 

iii) à todos os Estados-membros da União Africana a reflectir nas suas 
respectivas declarações nacionais na abertura da 74.ª Sessão da Assembleia-
Geral das Nações Unidas, em Setembro de 2019, a linguagem comum 
concisa para promover a Posição Comum Africana, e a reiterar o apelo para 
uma reforma abrangente do Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

iv) à todos os Estados-membros da União Africana a incluírem a questão da 
reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas nas suas prioridades 
de política externa, nos seus compromissos com parceiros não africanos, em 
particular a necessidade de corrigir, sem mais delongas, a injustiça histórica 
que o continente africano continua a sofrer; 

v) ao Presidente da Comissão da União Africana que inclua o Ponto: Reforma 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas na agenda do Segmento à 
Porta Fechada da próxima Sessão da Conferência da União Africana; 

9. REITERA o firme compromisso de preservar a unidade e a solidariedade de África 
em todos os aspectos do processo de reforma do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, incluindo a participação dentro e fora das negociações 
intergovernamentais, e a continuar a falar de forma coesa a uma só voz na unidade 
de propósito em todos os aspectos do processo de reforma; 

10. REITERA IGUALMENTE que o C-10 continue a colaborar com outros Estados-
membros da União Africana em Nova Iorque e em Adis Abeba, através de 
informações regulares sobre as questões relacionadas com as Negociações 
Intergovernamentais sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, incluindo as actividades do C-10; 

11. REITERA AINDA que os Estados-membros da União Africana em Nova Iorque com 
dupla filiação devem considerar a retirada de tal filiação de todos os outros Grupos 
de Interesse, a fim de consolidar ainda mais a Posição Comum Africana, conforme 
consta no Consenso de Ezulwini e na Declaração de Sirte; 

12. DECIDE que a Posição Comum Africana sobre a reforma do Conselho de 
Segurança da ONU seja um ponto estratégico na Agenda e no Plano de Trabalho da 
Conferência, e, nesse sentido, SOLICITA à Comissão a continuar a facilitar o 
trabalho do Comité dos Dez; 

13. DECIDE IGUALMENTE que o Comité dos Dez continue a executar o seu mandato 
até que África atinja os seus objectivos em relação à reforma do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. 
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DECISÃO REFERENTE AO RELATÓRIO SOBRE O COMBATE À MALÁRIA 
Doc. Assembly/AU/14(XXXII) 

A Conferência, 

1. RECONHECE o “Relatório de Progresso da União Africana sobre a Malária” e 
pelas recomendações nele contidas; 

2. RECONHECE IGUALMENTE o compromisso político de alto nível dos líderes 
africanos, pela apropriação nacional e solidariedade global; 

3. REITERA a Decisão Assembly/AU/Dec.619 (XXVII), adoptadA na 27.ª Sessão 
Ordinária, realizada em Kigali, Ruanda, em Julho de 2016, que apoiou a 
reconstituição do Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária; 

4. MANIFESTA PREOCUPAÇÃO face à estagnação do progresso na erradicação da 
malária, e APELA aos Estados-membros a aumentar os recursos internos 
necessários para a consecução do objectivo de erradicação da malária até 2030;  

5. FELICITA os Estados-membros que lançaram a campanha “Zero Malária Começa 
Comigo”, e SOLICITA à CUA, à Parceria RBM para a Erradicação da Malária e à 
Aliança Africana contra a Malária (ALMA) que continuem a apoiar uma maior 
implantação e implementação da campanha, incluindo o desenvolvimento de um 
quadro de monitorização e avaliação; 

6. SOLICITA aos Estados-membros, com o apoio da CUA, das CER, da Parceria 
RBM para a Erradicação da Malária, da ALMA e dos parceiros, que acelerem a 
criação de Conselhos Nacionais para a Erradicação da Malária e de Fundos de 
Combate à Malária, a fim de galvanizar o compromisso político e um maior 
investimento interno do sector público e privado;  

7. INCENTIVA a uma maior utilização e adopção de rastreadores de acções e de 
quadros de resultados para o controlo e erradicação da malária pelos Estados-
membros da UA com vista a promover acções e a responsabilização; 

8. SOLICITA os Estados-membros, com o apoio da CUA, Parceria RBM para a 
Erradicação da Malária, ALMA e dos parceiros, que trabalhem em prol de um 
ambiente favorável e assegurem a disponibilidade de produtos de combate à 
malária de última geração acessíveis, seguros e eficazes, através da harmonização 
regulamentar e apoio à produção local, incluindo iniciativas inovadoras para 
aumentar a disponibilidade e o redimensionamento; 

9. SOLICITA IGUALMENTE aos Estados-membros que exerçam plenamente o 
direito de utilizar, ao máximo, as disposições contidas no Acordo da Organização 
Mundial do Comércio sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados com o Comércio e nas declarações e artigos subsequentes, a fim de 
promover o acesso a medicamentos para todos; 

10. SOLICITA AINDA ao Presidente da ALMA a apresentar anualmente um relatório à 
Conferência sobre os progressos na resposta à malária em África. 
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DECISÃO REFERENTE AO RELATÓRIO SOBRE O COMBATE AO TERRORISMO  
E AO EXTREMISMO VIOLENTO EM ÁFRICA 

Doc. Assembly/AU/17(XXXII) 

A Conferência, 

1. SAÚDA o relatório de S.E. Abdelaziz Bouteflika, sobre a questão do combate ao 
terrorismo e ao extremismo violento em África; 

2. MANIFESTA A SUA GRAVE PREOCUPAÇÃO pelo agravamento do flagelo do 
terrorismo e do extremismo violento em África, e pelas crescentes ligações entre 
o terrorismo e a criminalidade transnacional organizada, especificamente o tráfico 
de drogas e de seres humanos, branqueamento de capitais, tráfico ilícito de 
armas e a ameaça que esta situação representa para a promoção e consolidação 
da paz e da segurança no continente e na concretização do objectivo de silenciar 
as armas em África até ao ano 2020, em conformidade com a Agenda 2063 da 
UA; 

3. REITERA A SUA FORTE CONDENAÇÃO de todos os actos de terrorismo 
cometidos no continente, por quem quer que seja, onde quer que seja e por que 
motivos, e MANIFESTA A SUA SOLIDARIEDADE PLENA com os países 
afectados e as vítimas do terrorismo; 

4. REITERA A SUA DETERMINAÇÃO de livrar África do flagelo do terrorismo e do 
extremismo violento, que não pode ser justificado em qualquer circunstância, 
assinalando que o terrorismo não pode e não deve estar associado a nenhuma 
religião, nacionalidade, civilização ou grupo; 

5. FELICITA os Estados-membros por terem desenvolvido e reforçado as suas 
capacidades legislativas e operacionais para combater os flagelos do terrorismo e 
do extremismo violento; e FELICITA as instituições e mecanismos da UA que 
prestam apoio aos Estados-membros, a este respeito, incluindo o Centro Africano 
para o Estudo e Investigação sobre o Terrorismo (ACSRT), o Mecanismo da UA 
para a Cooperação Policial (AFRIPOL) e o Comité de Serviços de Inteligência e 
Segurança da África (CISSA); 

6. ENFATIZA a necessidade de abordar todas as condições conducentes à 
propagação do terrorismo e do extremismo violento, incluindo exclusão política, 
conflitos prolongados não resolvidos, défices no Estado de Direito, violações dos 
direitos humanos, discriminação, marginalização socioeconómica e má 
governação, e DESTACA, no entanto, que nenhuma dessas condições pode 
explicar ou justificar actos de terrorismo. Nesse sentido, a Conferência 
REAFIRMA A NECESSIDADE URGENTE de implementar de forma plena todos 
os aspectos delineados no Roteiro Director das Medidas Práticas da UA para 
Silenciar as Arma em África; 

7. FELICITA o trabalho de S.E. Abdelaziz Bouteflika e MANIFESTA O SEU APOIO 
ao Memorando sobre os Pilares da Acção Conjunta da UA contra o flagelo do 
terrorismo e do extremismo violento, apresentado por si, na qualidade de Líder 
nessa matéria, para informar e orientar a actualização do Plano de Acção da UA 
para a Prevenção e Combate ao Terrorismo, que foi adoptada pela Decisão 
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EX.CL/Dec.13 (II) da 2.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, realizada em 
Março de 2003, em N'Djamena; 

8. SOLICITA à Comissão a continuar a apoiar S.E. Abdelaziz Bouteflika, na 
qualidade de Líder sobre a Questão do Combate ao Terrorismo e ao Extremismo 
Violento em África, incluindo a facilitação de consultas entre os Estados-
membros, com vista a actualizar o Plano de Acção da UA e apresentá-lo para 
validação por uma Conferência Ministerial da UA, antes de ser submetida à 
apreciação da Conferência em Fevereiro de 2020; 

9. REITERA O SEU APELO a todos os Estados-membros para que, de forma 
voluntária, disponibilizem recursos ao Fundo Especial da UA para a Prevenção e 
Combate ao Terrorismo e Extremismo Violento em África, em consonância com a 
Decisão da Conferência [Assembly/AU/Dec.614 (XXVII)], adoptada na sua 27.ª 
Sessão Ordinária da Conferência, realizada em Kigali, Ruanda, em Julho de 
2016. 
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DECISÃO SOBRE A CAMPANHA DA UNIÃO AFRICANA PARA O FIM DO 
CASAMENTO INFANTIL EM ÁFRICA 

Doc. Assembly/AU/24 (XXXII) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA, COM SATISFAÇÃO, do Relatório de S.E. Edgar Chagwa Lungu, 
Presidente da República da Zâmbia e Líder do processo de Combate ao 
Casamento Precoce de Meninas, referente a promoção da Campaha da União 
Africana para o fim ao casamento infantil em África e das recomendações nele 
contidas, e DECIDE mudar o título acima para Líder da Campanha para o Fim do 
Casamento Infantil em África; 

2. FELICITA todos os Estados-membros que lançaram a nível nacional a Campanha 
da UA para o Fim ao Casamento Infantil, bem como aqueles que agora custearam 
estratégias e planos de acção nacionais para o fim do casamento infantil e 
APELA os demais Estados-membros que ainda não procederam ao lançamento e 
implementação da campanha a fazê-lo; 

3. RECONHECE que o casamento infantil é uma questão complexa que afecta 
negativamente o desenvolvimento pessoal e as oportunidades futuras, a saúde e 
o bem-estar das crianças, com consequências nocivas para as crianças, 
mulheres, famílias e comunidades e afecta o desenvolvimento sustentável de uma 
nação;  

4. RECONHECE IGUALMENTE que todas as crianças, tanto meninas como 
rapazes, têm direitos humanos fundamentais, especialmente o direito à não-
discriminação, sobrevivência, desenvolvimento, a educação, saúde e bem-estar, e 
a liberdade de aproveitar as oportunidades disponíveis para a valorização do seu 
potencial, e que o casamento infantil é uma grave violação desses direitos; 

5. REAFIRMA o nosso compromisso para a Implementação da Posição Comum 
Africana de Acabar com o Casamento Infantil em África e as recomendações da 
primeira Cimeira de Raparigas Africanas realizada em Lusaka, Zâmbia, em 
Novembro de 2015 e todas as recomendações da 2.ª Cimeira Africana sobre o 
Fim do Casamento Infantil, em Acra Gana, em Novembro de 2018;  

6. COMPROMETE-SE a manter a luta para pôr fim ao casamento infantil em África, 
com alta prioridade nas agendas nacionais, regionais e continentais; e assegurar 
a prestação de contas por resultados e metas a submeter anualmente à 
Conferência da UA; 

7. COMPROMETE-SE AINDA a tomar medidas concretas para pôr fim ao 
casamento infantil em todas as suas formas e manifestações, com um firme 
compromisso com o número dois (2) do Artigo 21.º da Carta Africana dos Direitos 
e Bem-estar da Criança; 

8. SOLICITA que seja elaborado um relatório abrangente sobre os progressos do 
Fim do Casamento Infantil em África, a ser apresentado por meio dos canais de 
apresentação de relatórios dos Órgãos Deliberativos. 
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DECISÃO SOBRE O ESTABELECIMENTO DO CENTRO OPERACIONAL 
CONTINENTAL DE CARTUM PARA O COMBATE À MIGRAÇÃO IRREGULAR 

Doc. EX.CL/1122 (XXXIV) 

A Conferência 

1. RECORDA a sua Declaração Assembly/AU/Decl.6 (XXV), adoptada na 25.ª 
Sessão Ordinária da Conferência, realizada em Joanesburgo, África do Sul, em 
Junho de 2015, que aprova a iniciativa sobre migração no continente, 
especialmente de combate ao tráfico de seres humanos e contrabando de 
migrantes; 

2. APROVA a proposta do Conselho Executivo sobre a criação do Centro Operativo 
Continental no Sudão, para o combate à migração irregular, como um gabinete 
técnico especializado da União para o combate à migração irregular, com especial 
atenção ao tráfico de seres humanos e contrabando de migrantes no continente; 

3. SOLICITA à Comissão a agilizar a identificação das implicações estruturais, 
financeiras e legais, bem como elaboração do Estatuto da Criação do Centro 
Operativo Continental no Sudão para o combate à migração irregular para 
apreciação dos Órgãos Deliberativos relevantes da União. 
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DECISÃO SOBRE A REVITALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA 
UNIÃO AFRICANA DE RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO PÓS-CONFLITO: 

OPÇÕES POLÍTICAS PRÁTICAS E MEDIDAS ADAPTATIVAS PARA SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS PARA ABORDAR AS CAUSAS PROFUNDAS DOS DESAFIOS DA 

DESLOCAÇÃO FORÇADA EM ÁFRICA 

A Conferência, 

1. SAÚDA a proposta da República Árabe do Egipto de lançar um processo para 
revitalizar e operacionalizar a política da UA de Reconstrução e Desenvolvimento 
Pós-Conflito, alinhando-a com o discurso internacional em curso sobre a 
consolidação e manutenção da paz e as necessidades reais dos países 
emergentes de conflitos em África; 

2. SAÚDA IGUALMENTE a proposta da República Árabe do Egipto de lançar 
discussões substanciais na UA e com os MR/CER a fim de formular uma Posição 
Comum Africana sobre consolidação e manutenção da paz, a ser apresentada no 
próximo processo de revisão da Arquitectura de Consolidação da Paz da ONU, 
em 2020; 

3. MANIFESTA O SEU PROFUNDO APREÇO pelo workshop organizado pelo 
Governo da República Árabe do Egipto, em Cairo, a 15 e 16 de Outubro de 2018, 
sobre “Operacionalização da Política de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-
Conflito da União Africana no Sahel: Traçar o Caminho a Seguir”, e APROVA as 
recomendações do referido workshop; 

4. RECORDA a sua Decisão Assembly/AU/Dec.710 (XXXI), adoptada na 31.ª 
Sessão Ordinária em Julho de 2018, sobre a aceitação da oferta da República 
Árabe do Egipto para acolher o Centro de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-
Conflito da UA (AUC-PCRD), e SOLICITA à Comissão a acelerar o 
funcionamento do centro em 2019, como um plataforma continental para o reforço 
da propriedade africana das actividades de Reconstrução e Desenvolvimento 
Pós-Conflito; 

5. SOLICITA à Comissão a trabalhar em estreita colaboração com a República 
Árabe do Egipto na promoção das propostas acima mencionadas e a apresentar 
um relatório sobre os progressos realizados à 35.ª Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo, a ser realizada em Niamey, Níger, em Julho de 2019; 

6. DESTACA a necessidade de opções políticas práticas e medidas adaptativas 
para abordar, entre outras, as causas profundas que resultam nos prolongados 
desafios da deslocação forçada em África, com vista a se alcançarem soluções 
sustentáveis eficazes; 

7. MANDATA S.E. Abdel Fattah Al-Sisi, Presidente da República Árabe do Egipto, 
como o Líder do processo de revitalização e operacionalização da Política da 
União Africana de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito (PCRD). 
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DECISÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DO ESTABELECIMENTO DO 
OBSERVATÓRIO AFRICANO DAS MIGRAÇÕES EM MARROCOS 

O Conselho Executivo 

1. RECORDA a decisão Assembly/AU/Dec.695(XXXI), adoptada na 31.ª Sessão 
Ordinária, realizada em Nouakchott, Mauritânia, em Julho de 2018, sobre a 
criação do Observatório Africano das Migrações (AMO) no Reino de Marrocos; 

2. FELICITA o Governo do Reino de Marrocos pelo seu papel central na 
organização da Conferência Intergovernamental que adoptou o Pacto Global 
sobre Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM), nos dias 10 e 11 de 
Dezembro de 2018 e o importante papel que o Observatório irá desempenhar 
para implementar o Acordo de Marraquexe sobre Migrações; 

3. TOMA NOTA dos esforços envidados pela Comissão e pelo Reino de Marrocos 
na operacionalização do Observatório Africano das Migrações (AMO); 

4. SAÚDA a assinatura, a 10 de Dezembro de 2018, em Marraquexe, do acordo de 
sede entre o Reino de Marrocos e a Comissão da União Africana sobre a 
operacionalização do AMO; 

5. EXPRIME a sua gratidão ao Governo do Reino de Marrocos por se oferecer para 
albergar a sede do Observatório, conforme especificado no acordo de sede; 

6. DESTACA o importante papel do AMO, designadamente no apoio às iniciativas 
continentais existentes em matéria de migração, através da recolha, do 
intercâmbio, da análise e da partilha de dados, com vista a responder com 
eficácia aos desafios da migração; 

7. CONVIDA os Estados-membros e os parceiros de desenvolvimento a fornecerem 
o apoio técnico e financeiro necessário ao AMO e aos seus programas;  

8. SOLICITA à Comissão para agilizar a elaboração do estatuto, bem como 
identificar as implicações estruturais, financeiras e legais relativas a 
operacionalização do Observatório Africano das Migrações para a apreciação e 
adopção pelos Órgãos Deliberativos competentes da UA, até Fevereiro de 2020; 

9. SOLICITA IGUALMENTE à Comissão para apresentar um relatório abrangente 
sobre a operacionalização do Observatório Africano das Migrações OAM, durante 
a Sessão Ordinária da Conferência de Fevereiro de 2020. 
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DECISÃO SOBRE O CANCELAMENTO DA DÍVIDA COMO MEIO PARA A MELHORIA 
DA PAZ, SEGURANÇA, DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES DURADOURAS PARA 

A POPULAÇÃO DESLOCADA DA SOMÁLIA 
Doc. Ex.Cl/1133(XXXIV) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA do relatório; 

2. CIENTE do importante papel e da participação que a União Africana tem, através 
da Missão da União Africana na Somália (AMISOM), de ver uma Somália pacífica, 
estável, e financeiramente auto-suficiente; 

3. RECONHECE que, ao ressurgir de décadas de conflito, a República Federal da 
Somália deve assumir a enorme tarefa de reconstrução e desenvolvimento com 
vista a criar as bases de uma paz e estabilidade duradouras, estabelecendo, 
assim, condições favoráveis para investimento e geração de emprego; 

4. CONSCIENTE do tema da UA para 2019, “Ano dos Refugiados, Repatriados e 
Deslocados Internos: Rumo à Soluções Duradouras para a Deslocação Forçada 
em África”, a Somália tem necessidade crítica de assistência técnica e financeira 
da comunidade internacional para oferecer soluções duradouras para a população 
deslocada da Somália; 

5. FELICITA a República Federal da Somália pelos seus esforços determinados 
pela recuperação socioeconómica através do seu Oitavo Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND) e o próximo nono PND; 

6. RECONHECE que a República Federal da Somália e os seus departamentos do 
governo sub-nacionais possuem escassos recursos, tanto no plano interno como 
externo, para estimular a recuperação económica e reduzir a pobreza, elementos 
necessários para permitir que a Somália transite para um país que goze de uma 
paz e desenvolvimento duradouros; 

7. CONSTATA que os anos de conflito na Somália resultaram na acumulação de 
dívidas atrasadas junto dos seus credores externos, incluindo a nível bilateral e 
multilateral, dificultando, assim, a capacidade da Somália obter recursos externos 
para reconstrução e desenvolvimento; 

8. TENDO EM MENTE que a Somália encontra-se entre os últimos países restantes 
elegíveis que ainda estão por se beneficiar da Iniciativa de Alívio de Dívida para 
os Países Pobres Altamente Endividados (HIPC), um quadro acordado 
internacionalmente visando proporcionar um alívio de dívida abrangente aos 
países de baixo rendimento que se qualificam para a Iniciativa; 

9. CIENTE da necessidade de a Somália normalizar as suas relações financeiras 
com os credores externos, desbloqueando, desse modo, recursos financeiros 
para a estabilização do país, reconstrução, desenvolvimento e redução da 
pobreza, incluindo a oferta de soluções duradouras para a população deslocada 
da Somália; 

10. REGISTA COM SATISFAÇÃO o compromisso do Governo da Somália para a 
resolução do problema da sua dívida externa por meio da criação de uma boa 
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governação económica e financeira bem como da implementação das reformas 
necessárias, incluindo o terceiro Programa de Acompanhamento pelo FMI com 
término em meados de 2019; 

11. MANIFESTA o seu apoio e solidariedade permanente para com o povo e governo 
da Somália na sua busca pela normalização das relações financeiras com os 
credores externos e de cancelamento total da dívida; 

12. EXORTA aos credores externos da Somália, especialmente as Instituições 
Financeiras Internacionais (IFI) para que intensifiquem os seus esforços de boa-fé 
e acelerem: a normalização das relações financeiras com a Somália; 
desbloqueiem os recursos de desenvolvimento do país; e a resolução total da 
elevada dívida externa; 

13. CIENTE que alguns Estados-membros da UA se encontram entre os credores 
externos da Somália; 

14. APELA aos Estados-membros da UA que sejam credores externos da Somália 
para que cancelem totalmente as obrigações da dívida da Somália no espírito da 
solidariedade africana; SOLICITA que a Comissão facilite as discussões sobre o 
cancelamento da dívida entre a Somália e os credores Estados-membros da UA; 
e APELA IGUALMENTE aos mesmos a prestarem apoio económico adicional à 
Somália; 

15. APELA AINDA aos credores externos da Somália a cancelarem de forma integral 
as obrigações de serviço da dívida da Somália como meio de aliviar o país de um 
encargo futuro de serviço de dívida que poderá dificultar a sua transição da 
situação de conflito para uma de paz e desenvolvimento sustentáveis. 
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DECISÃO SOBRE O PROJECTO DA ENCICLOPÉDIA AFRICANA - DOCUMENTAR A 
HISTÓRIA AFRICANA RUMO A SOLUÇÕES DURADOURAS PARA OS DESAFIOS 

AFRICANOS, INCLUINDO A DESLOCAÇÃO FORÇADA 

A Conferência, 

1. RECORDA a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.500(XXII), adoptada na 
22.ª Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2014, 
sobre a adopção do Projecto da Enciclopédia Africana; 

2. SAÚDA o trabalho do Governo do Gana e da Comissão nos progressos 
alcançados na revitalização do Projecto da Enciclopédia Africana; 

3. SOLICITA à Comissão a adoptar o Projecto da Enciclopédia Africana como um 
dos seus projectos emblemáticos; 

4. EXORTA os Estados-membros da UA, a Comissão e as Instituições Pan-
Africanas do Continente e da Diáspora a apoiarem o trabalho do Projecto da 
Enciclopédia Africana (EAP); 

5. SOLICITA à Comissão a proceder a uma avaliação do actual Secretariado da 
Enciclopédia Africana e a identificar a possibilidade de o tornar numa Instituição 
Pan-Africana. 
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DECISÃO SOBRE O FINANCIAMENTO DA UNIÃO 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA das recomendações contidas no relatório da reunião do Comité dos 
Quinze Ministros das Finanças (F15), realizada a 6 de Fevereiro de 2019, em Adis 
Abeba, Etiópia; 

2. RECORDA a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.605 (XXVII), adoptada 
na 27.ª Sessão Ordinária, realizada em Kigali, Ruanda, em Julho de 2016, que 
determina: 

(i) instituir e implementar um Imposto de 0,2 por cento sobre todos os bens 
elegíveis importados no Continente, para financiar os Orçamentos 
Operacionais, de Programas e de Operações de Apoio à Paz da União 
Africana, a partir do ano de 2017; e 

(ii) estabelecer um Comité dos Ministros das Finanças composto por (dez) 
Estados-membros, que representem as cinco (5) regiões, expandindo-se 
posteriormente a mais quinze (3 por região), para participarem na 
preparação do orçamento anual. 

3. RECORDA IGUALMENTE a Decisão da Conferência AU/Dec.635 (XXVIII), 
adoptada na 28.ª Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro 
de 2017, que destacou que a Decisão de Kigali sobre o Financiamento da União 
[Assembly/AU/Dec.605 (XXVII)], deve ser totalmente implementada, sem demora 
indevida e FELICITA os Estados-membros pela implementação do imposto de 
importação de 0.2%; 

4. FELICITA IGUALMENTE a Comissão da UA, pelo progresso acelerado no que 
diz respeito à implementação das Regras de Ouro que estabelecem os princípios 
claros da gestão financeira e responsabilidade: 

5. MANDATA a Comissão para fazer o seguinte: 

i) prestar apoio técnico aos Estados-membros para acelerarem a 
implementação do imposto de 0.2%; 

ii) facilitar o envolvimento do F15 na consideração do relatório de auditoria 
anual da União;  

iii) facilitar o retiro do F15 para realizar a avaliação dos mecanismos sobre os 
seus métodos de trabalho e para considerar modalidades sobre como 
acelerar a implementação das decisões sobre o Financiamento da União; 

iv) reforçar o Secretariado do Financiamento da União, de tal modo que possa 
fornecer um apoio adequado ao F15 e aos Estados-membros. 

6. AFIRMA que, na implementação da presente Decisão seja, permitida flexibilidade 
no cumprimento das suas obrigações aos Estados-membros, de acordo com as 
disposições constitucionais e suas leis nacionais, de acordo com o Artigo 33.º do 
Regulamento Interno da Conferência da União. 
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DECISÃO SOBRE A ESCALA DE AVALIAÇÃO PARA O ORÇAMENTO REGULAR E 
PARA O FUNDO DA PAZ1 

A Conferência, 

A. Sobre a Escala de Avaliação e Contribuições: 

1. RECORDA a decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.578(XXV), adoptada na 
25.ª Sessão Ordinária, realizada em Joanesburgo, África do Sul, em Junho de 
2015, que decidiu que:  

a) deve ser adoptada uma nova escala de avaliação com base nos princípios de 
solidariedade, pagamentos equitativos e capacidade de pagar, de forma a 
garantir que nenhum país, individualmente, suporte o pagamento de uma 
parcela desproporcional do orçamento; 

b) a escala de avaliação basear-se-á no cumprimento dos seguintes objectivos, 
que deverão ser escalonados ao longo de 5 anos a partir de Janeiro de 2016:  

i) 100% do Orçamento Operacional da União; 

ii) 75% do Orçamento de Programas da União; 

iii) 25% do Orçamento Operacional de apoio às questões de paz da União; 

c) A nova escala de avaliação será baseada num sistema de escalões conforme 
o seguinte: 

i) Todos os países com PIB acima de 4% - Escalão 1;  

ii) Todos os países com PIB acima de 1% mas abaixo de 4% - Escalão 2; 

iii) Todos os países com PIB de 1% e abaixo - Escalão 3. 

2. RECORDA IGUALMENTE a Decisão Assembly/AU/Dec.605(XXVII), adoptada na 
27.ª Sessão Ordinária, realizada em Kigali, Ruanda, em Julho de 2016, que 
estipulou que o Fundo para a Paz será aprovisionado com um montante de 
trezentos e vinte e cinco milhões de dólares americanos (US$ 325.000.000)  em 
2017, aumentando-se para quatrocentos milhões (400.000.000) em 2020. Este 
montante total será mobilizado a partir das contribuições equitativas de cada uma 
das cinco (5) Regiões da UA, conforme definido nos instrumentos relevantes; 

3. REITERA a decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.605(XXVII), que reafirmou a 
sua determinação de assegurar que a União Africana seja financiada de uma forma 
previsível, sustentável, equitativa e responsável, com total apropriação por parte 
dos seus Estados-membros; 

4. RECORDA a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.635(XXVIII), adoptada na 
28.ª Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2017, que 
estipulou que a actual escala de contribuições deveria ser revista com base nos 

                                                                 
1 Reserva da República das Seychelles: “Seychelles gostaria de manifestar as suas reservas em relação 

às condições e propostas apresentadas sobre este assunto, que consideramos serem realmente injustas e 
requerem consultas mais profundas a nível das capitais.” – Reserva apresentada durante a adopção das 
decisões e confirmada por meio da Nota Verbale Ref. Nota SEY/AU/3/1 Nota N.º 16/2019, de 26 de Março 
de 2019. 
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princípios de capacidade para pagar, solidariedade e partilha equitativa dos 
encargos para evitar a concentração de riscos; 

5. TOMA NOTA das recomendações formuladas pelos Ministros das Finanças da UA 
durante a sua reunião, realizada em 9 de Agosto de 2017, em Adis Abeba, na qual 
recomendaram que, para garantir a equidade e uma gestão de risco eficaz, 
deveriam ser introduzidos “tectos” e “limites mínimos” na Escala de Avaliação, de 
modo que todos os países paguem uma contribuição mínima e que nenhum país 
ou grupo de países pague mais do que uma parcela específica do orçamento da 
UA; 

6. TOMA IGUALMENTE NOTA do relatório da Sessão Conjunta do Comité Ministerial 
sobre a Escala de Avaliação e Contribuições e o Comité dos Quinze Ministros das 
Finanças sobre a escala de avaliação e contribuições da UA para o período 2020-
2022; 

7. DECIDE que enquanto se mantém o Sistema de Escalões de acordo com a 
Decisão (Assembly/AU/Dec.578(XXV)) de Joanesburgo de 2015 e tomando em 
conta a recomendação dos Ministros das Finanças da União Africana de introduzir 
um tecto “máximo” e “mínimo”, a nova escala deverá ser reestruturada da seguinte 
forma: 

i) Escalão 1: avaliado em 45,151% do orçamento avaliado da União;  

ii) Escalão 2: avaliado em 32,749% do orçamento avaliado da União; e 

iii) Escalão 3: avaliado em 22,100% do orçamento avaliado da União. 

A nova escala de avaliação e contribuições figura em anexo à presente decisão. 

8. DECIDE IGUALMENTE que nenhum país deve pagar valor inferior a US$ 350.000, 
ou superior US$ 35.000.000 como contribuição para o orçamento ordinário e fundo 
para a paz no conjunto; 

9. DECIDE AINDA que, com vista a abordar os crescentes encargos para os Estados-
membros, o orçamento ordinário para 2020 será reduzido em US$ 32 milhões em 
comparação com o orçamento ordinário de 2019. A Comissão está empenhada a 
realizar poupanças no orçamento da União; 

10. MANDATA a Comissão que prossiga com os esforços em curso visando consolidar 
o mecanismo de prestação de contas e supervisão nos processos orçamentais da 
UA e mantenha um orçamento acessível e racionalizado, com vista estancar o seu 
aumento, tomando em conta as medidas de austeridade. 

B. Sobre o Fundo para a Paz: 

11. TOMA NOTA de que, desde 2017, 50 (cinquenta) Estados-membros fizeram 
contribuições para o Fundo para a Paz com base na escala de avaliação existente 
para o orçamento regular; 

12. FELICITA os Estados-membros por contribuírem (89 milhões de dólares) para o 
Fundo para a Paz da UA, desde 2017, o que demonstra um elevado grau de 
engajamento da União em operacionalizar plenamente o Fundo para a Paz; 
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13. SOLICITA ao Alto Representante da UA para o Financiamento da União e para o 
Fundo para a Paz para, com o apoio da Comissão da UA, a realizar consultas 
regionais sobre a questão da avaliação do Fundo e apresentar um relatório ao 
Conselho Executivo em Julho de 2019, em Niamey, Níger; 

14. DECIDE que, por enquanto, a escala de avaliação em vigor aplicada ao orçamento 
ordinário da União Africana será aplicada à avaliação do Fundo para a Paz no 
período compreendido entre 2017-2019 e, no caso de não surgirem 
recomendações concretas em resultado das consultas, a nova escala de avaliação 
aplicada ao orçamento ordinário será igualmente aplicada ao Fundo para a Paz de 
2020-20222. 

                                                                 
2 Reserva da República Árabe do Egipto: “A decisão do n.º 14 substitui os resultados das consultas 
regionais a serem realizadas pelo Alto Representante da UA, de acordo com a decisão acima 
mencionada. Além disso, o parágrafo implica a implementação da escala de avaliação de forma retroactiva 
(para os anos de 2017-2019); tal implementação retroactiva contraria os princípios orçamentais universais 
aplicados para os orçamentos nacionais e para o Orçamento da União Africana.” – Reserva apresentada 
durante a adopção de decisões e confirmada por meio da Nota Verbal N.º /2019 – AU, de 27 de Março de 
2019. 
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  Nova Escala de 
Avaliação proposta para 

2020-2022 

US$ 32 Milhões  
(Todos os 
Escalões)  

  

  

  

 Estado-membro   

  (%)  

1 Nigéria  7.525 2,408,042.65 

2 Egipto  7.525 2,408,042.65 

3 África do Sul  7.525 2,408,042.65 

4 Argélia 7.525 2,408,042.65 

5 Angola 7.525 2,408,042.65 

6 Marrocos 7.525 2,408,042.65 

 Escalão 1 45.151 14,448,255.92 

7 Etiópia  3.999 1,279,680.00 

8 Quénia  3.745 1,198,447.11 

9 Sudão 3.811 1,219,634.27 

10 República Unida da 
Tanzânia  

2.236 715,557.89 

11 Tunísia  2.763 884,316.31 

12 Líbia  3.778 1,208,813.31 

13 Gana  2.811 899,536.04 

14 RDC 1.883 602,616.40 

15 Côte d’Ivoire  3.000  960,000.00 

16 Camarões  1.740 556,906.47 

17 Uganda 1.383 442,534.86 

18 Zâmbia  1.599 511,618.49 

 Escalão 2 32.749 10,479,661.16 

19 Zimbabwe  1.108 354,544.78 

20 Botsuana  1.152 368,611.06 

21 Senegal  1.125 360,112.30 

22 Gabão  1.274 407,674.52 

23 Moçambique  1.132 362,181.02 

24 Sudão do Sul 1.062 339,680.87 

25 Mali 0.942  301,281.82 

26 Chade  0.944 302,232.78 

27 Maurícias  0.938 300,310.28 

28 Namíbia  0.697 298,581.92 

29 Burquina Faso 0.906 289,835.54 

30 Madagáscar 0.855  273,462.41 

31 Guiné Equatorial  0.984 315,036.53 

32 Congo 0.877 280,700.85 

33 Benim 0.689 220,518.76 

34 Guiné  0.584 186,736.10 

35 Ruanda  0.629 201,278.96 
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36 Níger 0.602 192,766.29 

37 Malawi 0.407 130,094.90 

38 Mauritânia  0.382 122,091.41 

39 Eritreia 0.354 113,351.83 

40 Sierra Leone 0.384 122,811.20 

41 Togo 0.515 164,763.92 

42 Eswatini  0.472 151,163.00 

43 Burundi 0.411 131,501.99 

44 Lesoto 0.286 91,583.45 

45 Libéria  0.257 82,100.06 

46 Djibuti 0.228 73,080.57 

47 República Centro Africana 0.226 72,430.40 

48 Cabo Verde 0.234 74,730.45 

49 Seychelles 0.204 65,269.02 

50 Somália  0.202 64,678.97 

51 Comores  0.174 64,678.97 

52 Guiné-Bissau 0.180 57,515.22 

53 Gâmbia  0.169 54,222.59 

54 República Árabe Saaraui 
Democrática 

0.164 52,466.38 

55 São Tomé e Príncipe  0.115 36,949.60 

 Escalão 3 22.100 7,072,082.92 
 

    

 Total  100.000 32.000.000,00 
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DECISÃO SOBRE OS PROJECTOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA das Recomendações do Conselho Executivo para a apreciação e 
adopção do Projecto de Instrumentos Jurídicos; 

2. ADOPTA Instrumentos Jurídicos da seguinte forma:  

i) Projecto de Tratado para o Estabelecimento da Agência Africana de 
Medicamentos; 

ii) Projecto de Estatuto da Comissão Africana de Cinema e Audiovisual; 

iii) Projecto de Estatuto do Centro Internacional da União Africana para a 
Educação de Meninas e Mulheres em África (CIEFFA/UA); 

iv) Projecto de Política de Justiça de Transição da União Africana; 

v) Alteração ao Artigo 35.º da Carta do Renascimento Cultural Africano. 

3. APELA aos Estados-membros a assinarem e ratificarem os Instrumentos Jurídicos 
acima referidos, quando aplicável, para que possam entrar em vigor o mais 
rapidamente possível. 
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DECISÃO SOBRE AS DATAS E LOCAL DA 33.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA, EM FEVEREIRO DE 2020 

A Conferência, 

1. DECIDE que as datas da 33.ª Sessão Ordinária da Conferência, que será realizada 
em Adis Abeba, Etiópia, serão as seguintes: 

i) 39.ª Sessão Ordinária do Comité dos Representantes Permanentes (CRP): 21 
e 22 de Janeiro de 2020; 

ii) 36.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo: 06 e 07 de Fevereiro de 2020; 
e 

iii) 33.ª Sessão Ordinária da Conferência: 09 e 10 de Fevereiro de 2020. 

2. SOLICITA à Comissão a tomar todas as medidas necessárias para o êxito da 
Trigésima Terceira (33.ª) Sessão Ordinária da Conferência e das reuniões 
preparatórias, de acordo com as datas mencionadas. 
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DECISÃO SOBRE A GALVANIZAÇÃO DO COMPROMISSO POLÍTICO PARA A 
ELIMINAÇÃO DA MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA EM ÁFRICA 

A Conferência 

1. RECORDA a Decisão x, Assembly/AU/Dec.383 (XVII), adoptada na 17.ª Sesão 
Ordinária da Conferência, realizada em Malabo, Guiné Equatorial, em Junho de 
2011, que APELA à Assembleia Geral das Nações Unidas a adoptar uma 
Resolução proibindo a mutilação genital feminina em todo o mundo, em apoio a 
um projecto de resolução na Sexagésima Sexta Sessão Ordinária da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, para proibir a mutilação genital feminina no mundo; 

2. ORIENTADA pelas aspirações da Agenda 2063 de Transformação de África, 
sobre a eliminação de todas as formas de violência e práticas tradicionais nocivas 
com base no género, incluindo a mutilação genital feminina e a meta 5.3 do 
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável número cinco (5) na Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, que apela para a eliminação de práticas 
nocivas, particularmente a mutilação genital feminina, até 2030; 

3. CONSCIENTE dos esforços e parcerias positivos liderados pelos Estados-
membros e apoio do UNICEF, FNUAP e Programa Conjunto FNUAP-UNICEF 
sobre a Eliminação da Mutilação/Corte Genital Feminina: Acelerar a Mudança 
para reforçar as capacidades e envolvimento com as comunidades para mudar 
essa norma social prejudicial para o abandono colectivo da prática;  

4. REAFIRMANDO os instrumentos continentais obrigatórios que defendem os 
direitos e o bem-estar das crianças, raparigas e mulheres, incluindo a Carta 
Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança (ACRWC) de 1990 e o Protocolo à 
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres 
em África (Protocolo de Maputo) de 2003; 

5. RECONHECENDO as recomendações e compromissos fortes e de perspectiva 
futura nas resoluções A/RES/67/146 (2012), A/RES/69/150 (2014) e 
A/RES/71/168 (2016) da Assembleia Geral das Nações Unidas, sobre a 
“Intensificação dos esforços globais para a eliminação das mutilações genitais 
femininas” e o Relatório E/CN.6/2012/8 do Secretário-Geral das Nações Unidas 
de 2012 à Assembleia Geral sobre “Acabar com a Mutilação Genital Feminina”; 

6. OBSERVANDO COM PREOCUPAÇÃO as altas taxas de mutilação genital 
feminina em África, onde 50 milhões de meninas correm o risco de sofrer essa 
prática danosa e prejudicial até 2030, a violação dos direitos humanos perpetuada 
e as complicações de saúde decorrentes da prática e que afectam os resultados 
de saúde materna no continente; 

7. TOMA NOTA da Conferência Internacional Continental da UA realizada em 
Ouagadougou, em Outubro de 2018, sob o tema “Galvanizar a Acção Política 
para Acelerar a Eliminação da Mutilação Genital Feminina até 2030” e o Apelo 
para Acção de Ouagadougou para Eliminar a Mutilação Genital Feminina 
apresentado pelos Estados-membros e o compromisso dos Estados-membros, 
nesse sentido, aprovando a iniciativa continental da UA conhecida como Saleema 
sobre a eliminação da mutilação genital feminina, promovendo a acção política a 

http://www.npwj.org/node/7462
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/150
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nível nacional, sub-regional e continental, a fim de acelerar a eliminação da 
mutilação genital feminina, no âmbito de instrumentos e acordos regionais, e da 
legislação nacional; 

8. APROVA a iniciativa continental liderada pela Comissão da UA a ser conhecida 
como Saleema: Iniciativa da União Africana para Eliminar a Mutilação Genital 
Feminina e APELA aos Estados-membros a implementarem a Iniciativa da União 
Africana para Eliminar a Mutilação Genital Feminina, com destaque nas normas 
sociais e dimensões culturais na abordagem da prática transfronteiriça de 
mutilação genital feminina, além de implementar estruturas legislativas fortes, 
alocar recursos financeiros nacionais, promover o uso de evidências e dados, 
relatórios regulares e o engajamento da sociedade civil e de grupos comunitários 
para acabar com a mutilação genital feminina; 

9. SOLICITA à Comissão da União Africana a pôr em prática um quadro de 
prestação de contas para a iniciativa continental da UA – Saleema para ajudar os 
Estados-membros e monitorizar o progresso a nível regional e nacional, em 
conformidade com os compromissos assumidos; e SOLICITA IGUALMENTE à 
Comissão a apresentar periodicamente um relatório sobre a mutilação genital 
feminina em África, através dos instrumentos e plataformas existentes da União 
Africana, incluindo o Comité Africano de Peritos em Direitos e Bem-Estar da 
Criança e a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos; 

10. DECIDE indicar S.E. Roch Marc Christian Kabore, Presidente do Burkina Faso, 
como o Líder da UA para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina; e 
SOLICITA à Comissão a convocar anualmente uma reunião de alto nível para 
analisar os progressos, reforçar a parceria e renovar o compromisso de acção 
sobre a eliminação da mutilação genital feminina até 2030. 
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DECISÃO SOBRE O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 
DOC. EX.CL/1138(XXXIV) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA do Relatório de Progresso da Comissão sobre a Implementação 
das Decisões da Conferência relativas ao Tribunal Penal Internacional (TPI) e das 
recomendações do Comité Alargado de Ministros dos Negócios Estrangeiros 
sobre o Tribunal Penal Internacional (“O Comité Ministerial Alargado”); 

2. REITERA: 

a) o compromisso firme da União Africana e dos seus Estados-membros em 
combater a impunidade e promover a democracia, o estado de direito e a 
boa governação em todo o continente, em conformidade com o Acto 
Constitutivo da União Africana; 

b) as suas decisões anteriores sobre o adiamento ou arquivamento do 
processo contra o Presidente da República do Sudão, Omar Al Bashir, em 
conformidade com o Artigo 16.º do Estatuto de Roma; 

c) a necessidade de todos os Estados-membros, em particular os que são 
Estados Parte no Estatuto de Roma, continuarem a cumprir as Decisões da 
conferência relacionadas com o mandado de prisão emitido pelo TPI contra 
Al Bashir, Presidente do Sudão, em conformidade com o disposto no n.º 2 do  
Artigo 23.º do Acto Constitutivo da União Africana e com o Artigo 98.º do 
Estatuto de Roma do TPI; e 

d) o apelo para que os Estados-membros ratifiquem o Protocolo de Alteração 
ao Protocolo do Tribunal de Justiça e Direitos Humanos e dos Povos 
(Protocolo de Malabo); 

3. SAÚDA os esforços do Grupo Africano em Nova Iorque e da Comissão por terem 
incorporado com sucesso, na agenda da Assembleia-Geral das Nações Unidas 
(“AGNU”), o pedido de um parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça 
(TIJ) sobre a questão das imunidades dos Chefes de Estado e de Governo e de 
outros Altos Funcionários no que se refere às obrigações dos Estados Parte ao 
abrigo do Estatuto de Roma e do direito internacional, e SOLICITA à Comissão 
que finalize a questão com base nas recomendações do Comité Ministerial 
Alargado sobre o TPI; 

4. SOLICITA AINDA a Comissão a apresentar o Projecto Final da questão ao 
Comité Ministerial Alargado e dar a oportunidade à todos os Estados-membros da 
União de contribuir para o projecto antes da sua submissão à AGNU através do 
Grupo Africano em Nova Iorque; 

5. APELA a todos os Estados-membros Africanos em Nova Iorque a apoiar, durante 
a apreciação do ponto da agenda pela AGNU, a transferência do pedido de 
parecer consultivo para o Tribunal Internacional de Justiça, de modo que todos os 
Estados, em particular aqueles que são Estados Parte no Estatuto de Roma do 
TPI, sejam esclarecidos sobre a questão das imunidades; 
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6. APELA AINDA ao TPI a respeitar o direito de todos os Estados Partes no 
Estatuto de Roma de cumprirem as suas outras obrigações internacionais, como 
previsto no Artigo 98.º, que inclui o direito de acolher reuniões internacionais e de 
garantir a participação de todas as delegações e altos funcionários convidados; 

7. MANIFESTA a sua satisfação pela forma como a Comissão apresentou a posição 
da União perante a Câmara de Recurso do TPI, na audiência sobre o recurso do 
Reino Hachemita da Jordânia contra a decisão da Segunda Câmara de Pré-
julgamento do TPI relativa à obrigação legal da Jordânia de deter e entregar o 
Presidente do Sudão, Al Bashir, quando este se encontrava no território da 
Jordânia a participar na Cimeira da Liga dos Estados Árabes, a 29 de Março de 
2017, e EXORTA todos os Estados-membros a se oporem a qualquer decisão da 
Câmara de Recurso que seja contrária à posição comum da UA e ao direito 
internacional consuetudinário;  

8. SAÚDA a Comissão por ter reiterado a posição da União durante a 17.ª Sessão 
da Assembleia dos Estados Partes (AEP) do TPI com relação à questão das 
imunidades, e por ter esclarecido a relação de complementaridade entre os 
Artigos 27 e 98 do Estatuto de Roma, que permite aos Estados Parte cumprir as 
suas obrigações legais ao abrigo do Estatuto de Roma e de outras fontes do 
direito internacional; e SOLICITA ao Grupo Africano em Nova Iorque e Haia que 
solicitem à Assembleia dos Estados Partes (“AEP”) no TPI a convocar o grupo de 
trabalho de peritos dos seus Estados-membros para propor um esclarecimento 
declarativo ou interpretativo da relação entre os Artigos 27 e 98, e outras 
questões impugnadas relacionadas com as obrigações contraditórias dos Estados 
Partes ao abrigo do direito internacional; 

9. SOLICITA: 

i) à Comissão e ao Grupo Africano em Nova Iorque que garantam que as 
decisões dos Órgãos Deliberativos da UA sejam transmitidas durante os 
debates sobre Jurisdição Universal na Sexta Comissão da Assembleia-Geral 
das Nações Unidas e façam recomendações à Cimeira sobre como levar 
adiante este debate, tendo em conta o aparente impasse a nível da Sexta 
Comissão; e 

ii) à Comissão deve fazer o acompanhamento da implementação da presente 
decisão e apresentar um relatório na próxima reunião do Comité Ministerial 
Alargado. 
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DECISÃO SOBRE O QUADRO DE RESULTADOS CONTINENTAL  
PARA A NUTRIÇÃO 

Doc. Assembly/AU/14(XXXII) 

A Conferência, 

1. MANIFESTA O SEU APREÇO aos esforços empreendidos por Sua Majestade o 
Rei Letsie III do Reino do Lesoto e Líder em matéria de Nutrição; 

2. RECORDA a Declaração Assembly/AU/Decl. 1(XXIII) sobre o crescimento 
agricola acelerado e transformação para a prosperidade partilha e melhoria dos 
meios de subsistência e a Declaração; Assembly/AU/Decl.4 (XXIII) sobre a 
Segurança Nutricional para o Crescimento Económico Inclusivo e 
Desenvolvimento Sustentável em África, adoptada na 23.ª Sessão Ordinária da 
Conferência, realizada em Malabo, Guiné Equatorial, em Junho de 2014; 

3. RECORDA IGUALMENTE a Decisão Assembly/AU/Dec.681(XXX), adoptada na 
30.ª Sessão Ordinária da Conferência, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em 
Janeiro de 2018, que aprovou a Iniciativa dos Líderes Africanos para a Nutrição; 

4. CONSCIENTES das seis Metas Globais da Nutrição definidas pela Assembleia 
Mundial de Saúde em 2012, e da Meta 2 dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que buscam o fim da fome, alcance da segurança alimentar e 
melhoria da nutrição, bem como a promoção da agricultura sustentável; 

5. APROVA o quadro de resultados continental para a nutrição elaborado pela 
Comissão e pelos Líderes Africanos para a Nutrição, com o apoio do Banco 
Africano de Desenvolvimento e outras partes intervenientes, como a ferramenta 
para o aumento da responsabilização visando o alcance da segurança nutricional 
pelo Continente e para melhorar a monitorização do progresso a ser realizado, 
rumo ao alcance das Metas de Nutrição a nível global e continental; 

6. DECIDE prorrogar o mandato de Sua Majestade o Rei Letsie III do Reino do 
Lesoto como Líder em matéria de Nutrição de 2019 para 2021. 

 



Assembly/AU/Dec.740(XXXIV) 
Pág. 1 

32.ª Sessão Ordinária da Conferência, 10 e 11 de Fevereiro de 2019, Adis Abeba, Etiópia 

DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DE UM (1) MEMBRO DO COMITÉ AFRICANO DE 
PERITOS EM DIREITOS E BEM-ESTAR DA CRIANÇA (ACERWC) 

Doc. Ex.CL/1147(XXXIV) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA da eleição de um (1) membro do sexo feminino do Comité Africano 
de Peritos em Direitos e Bem-estar da Criança, proveniente da Região Central; 

2. NOMEIA a seguinte membro do ACERWC para um mandato de cinco (5) anos: 

Nº NOME GÉNERO PAÍS REGIÃO 

1.  
KEMBO TAKAM GATSING 
Hermine 

F 
República 

dos 
Camarões 

Central 

 



Assembly/AU/Dec.741(XXXII) 
Pág. 1 

32.ª Sessão Ordinária da Conferência, 10 e 11 de Fevereiro de 2019, Adis Abeba, Etiópia 

DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DE UM (1) MEMBRO DA COMISSÃO DA UNIÃO 
AFRICANA SOBRE O DIREITO INTERNACIONAL 

Doc. Ex.CL/1146(XXXIV) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA da eleição de um (1) membro do sexo feminino da Comissão da 
União Africana sobre o Direito Internacional (CUADI, proveniente da Região 
Central; 

2. NOMEIA a seguinte membro da CUADI para um mandato de cinco (5) anos: 

Nº NOME GÉNERO PAÍS REGIÃO 

1.  ELA NCHAMA Tomassa Bisia F 
República da 

Guiné Equatorial 
Central 
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DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DOS CINCO (5) MEMBROS DO CONSELHO DE PAZ 
E SEGURANÇA DA UNIÃO AFRICANA 

Doc. Ex.CL/1149(XXXIV) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA da eleição dos cinco (5) membros do Conselho de Paz e Segurança 
da União Africana; 

2. NOMEIA os seguintes Estados-membros do Conselho de Paz e Segurança para 
um mandato de três (3) anos: 

Nº PAÍS REGIÃO 

1.  República Argelina Democrática e Popular Norte 

2.  República do Burundi Central 

3.  República do Quénia Oriental 

4.  Reino do Lesoto Austral 

5.  República Federal da Nigéria Ocidental 
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DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DOS SEIS (6) MEMBROS DO CONSELHO 
CONSULTIVO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A CORRUPÇÃO 

Doc. Ex.CL/1148(XXXIV) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA da eleição de seis (6) membros do Conselho Consultivo da União 
Africana sobre a Corrupção (AUABC); 

2. NOMEIA os seguintes seis (6) membros do AUABC para um mandato de dois (2) 
anos: 

Nº NOME GÉNERO PAÍS REGIÃO 

1. ANDRIAMIFIDY Jean Louis M República de 
Madagascar 

Oriental 

2. BAMOUNI Pascal M Burkina Faso Ocidental 

3. BEGOTO Miarom M República do 
Chade 

Central 

4. GNANSOUNOU FOURN 
Elisabeth Afiavi 

F República do 
Benin 

Ocidental 

5. NG’ANDU Agness Kayobo  F República da 
Zâmbia 

Austral 

6. SEEMA Sefako Aaron M Reino do 
Lesoto 

Austral 

3. DECIDE: 

i) que a eleição de um (1) membro do AUABC para o assento não permanente 
seja realizada durante a 35.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em 
Junho/Julho de 2019; e 

ii) delegar os poderes de nomeação dos membros do Conselho Consultivo da 
União Africana sobre a Corrupção, nos termos do número (4) do Artigo 22.º 
da Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à 
Corrupção, ao Conselho Executivo, a ser realizada em Niamey, Níger, em 
Julho de 2019. 
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DECISÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DA DATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE 
COORDENAÇÃO SEMESTRAL DA UNIÃO AFRICANA E DAS COMUNIDADES 

ECONÓMICAS REGIONAIS (CER), DA 35.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
EXECUTIVO E DA 38.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DOS REPRESENTANTES 

PERMANENTES (CRP) 

A Conferência, 

1. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dez.706(XXXI), adoptada na 31.ª Sessão 
Ordinária, em Julho de 2018 sobre a data e o local da Primeira Reunião de 
Coordenação Semestral da União Africana e das Comunidades Económicas 
Regionais (CER), da 35.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo e da 38.ª 
Sessão Ordinária do Comité dos Representantes Permanentes (CRP); 

2. DECIDE que as s datas da Sessão serão as seguintes: 

i) 38.ª Sessão Ordinária do CRP, a 17 e 18 de Junho de 2019, na sede da UA; 

ii) 35.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, a 04 e 05 de Julho de 2019, 
em Niamey, Níger; 

iii) 12.ª Sessão Extraordinária da Conferência, a 07 de Julho de 2019, em 
Niamey, Níger; e 

iv) Primeira Reunião de Coordenação Semestral da UA e das CER, a 07 e 08 
de Julho de 2019, em Niamey, Níger. 
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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DA COMISSÃO REFERENTE AO 
REESTABELECIMENTO DO COMITÉ DE REDACÇÃO 

Doc. EX.CL/1123(XXXIV) 

A Conferência, 

1. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.597 (XXVI), adoptada na 26ª Sessão 
Ordinária da Conferência, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2016, 
que dissolveu o Comité Ministerial de Redacção; 

2. TOMA NOTA da recomendação do Conselho Executivo sobre o 
reestabelecimento do Comité de Redacção; 

3. DECIDE reestabelecer o Comité de Redacção a nível de Embaixadores, e 
DECIDE IGUALMENE que: 

i) o Comité de Redação será composto por quinze (15) membros: 

a. os cinco (5) membros da Mesa da União; e 

b. dois (2) Estados-membros por região. 

ii) o mandato do Comité de Redação será de um (1) ano; 

iii) o Comité de Redação, auxiliado pela Comissão, deve elaborar seu projecto 
de Regulamento Interno para análise e adopção pela 35.ª Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo a ser realizada em Niamey, Níger, em 
Julho de 2019. 
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DECISÃO SOBRE O COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DA FUNÇÃO PÚBLICA, 
GOVERNO LOCAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E DESCENTRALIZAÇÃO 

Doc.EX.CL/1109(XXXIV) 

A Conferência, 

1. RECORDA a Decisão EX.CL/Dec.1032(XXXIV), adoptada na 34.ª Sssão 
Ordinária do Conselho Executivo, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Fevereiro 
de 2019, sobre os Relatórios dos Comités Técnicos Especializados (CTE), 
especialmente sobre o Relatório da 3.ª Sessão Ordinária do CTE da Função 
Pública, Governo Local, Desenvolvimento Urbano e Descentralização;  

2. ADOPTA a Declaração da 3.ª Sessão Ordinária do Comité Técnico Especializado 
da União Africana da Função Pública, Governo Local, Desenvolvimento Urbano e 
Descentralização (conforme figura em Anexo). 
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ANEXO À DECISÃO SOBRE O COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DA FUNÇÃO 
PÚBLICA, GOVERNO LOCAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E 

DESCENTRALIZAÇÃO 

DECLARAÇÃO DO CTE-UA 8 DE ADIS ABEBA DE 2018 

Nós, Membros do Comité Técnico Especializado da União Africana em Função Pública, 
Governação Local, Desenvolvimento Urbano e Descentralização, reunidos em Terceira 
Sessão Ordinária em Adis Abeba, República Federal Democrática da Etiópia, de 3 a 5 
de Dezembro de 2018; 

Reafirmando as decisões da Primeira e Segunda Sessões Ordinárias do CTE 8; 

Saudando a CUA pela disponibilização de recursos para as actividades do CTE 8; 

Notando a necessidade de atribuir recursos adequados para permitir que o CTE 8 
exerça o seu mandato de forma eficaz; 

Reconhecendo a necessidade de reforçar o Secretariado do CTE 8; 

Saudando os Subcomités por implementar os seus respectivos programas de forma 
eficaz no âmbito do CTE 8; 

Cientes da recente decisão dos Chefes de Estado e de Governo sobre as Reformas da 
União Africana na 11a Sessão Extraordinária da Cimeira da União Africana realizada em 
Adis Abeba, Etiópia, no dia 18 de Novembro de 2018: 

1. Expressamos a nossa profunda gratidão e apreço ao Povo e Governo da 
República Federal Democrática da Etiópia por acolher a Terceira Sessão 
Ordinária do CTE 8 da União Africana em Função Pública, Governação Local, 
Desenvolvimento Urbano e Descentralização. 

2. Elogiamos Secretariado do CTE 8, o Departamento para os Assuntos Políticos 
da Comissão da União Africana (CUA), por criar condições para o 
desenvolvimento normal das actividades do CTE 8. 

3. Saudamos a Mesa cessante pela coordenação eficaz do trabalho do CTE 8 para 
o período de 2017-2018. 

4. Elegemos os membros da Terceira Mesa do CTE 8, composta da seguinte 
maneira: 

Cargos Subcomités do CTE Regiões Países 

Presidente Desenvolvimento Urbano e 
assentamentos Humanos  

África Austral Lesoto 

1o Vice-Presidente Descentralização e governação 
Local 

África do Norte Marrocos 

2o Vice-Presidente Administração e Função Pública  África Oriental Tanzânia 

3o Vice-Presidente Desenvolvimento Urbano e 
assentamentos Humanos 

África Central Burundi 

Relator Administração e Função Pública África Ocidental Níger 

5. Decidimos que o 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes da Mesa do CTE 8 sejam os 
Presidentes dos Subcomités de Descentralização, Função Pública, 
Desenvolvimento Urbano e Descentralização, respectivamente. 
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6. Exortamos o DAP/CUA para que, à luz das reformas em curso na União 
Africana, proponha uma estrutura apropriada do Secretariado do CTE 8 (tomando 
em conta as especificidades de cada um dos Subcomités) à Equipa de Reforma 
da UA para análise e incorporação na proposta para a estrutura geral da CUA que 
será apresentada para aprovação pelos órgãos deliberativos em Junho de 2019. 

7. Decidimos ainda iniciar o processo de revisão do Regulamento Interno do CTE 8 
para que este e os seus subcomités possam executar com mais eficácia as 
actividades; 

8. Solicitamos a CUA para, em colaboração com as principais instituições 
parceiras, incluindo a ECA e a ONU-Habitat, para darem os seus subsídios ao 
CTE 8 na estratégia global de mobilização de recursos da CUA. 

9. Instamos os Estados-membros para que constituam uma equipa focal nacional 
de alto nível, em conformidade com a Declaração do CTE 8 de Brazzaville; 

10. Solicitamos igualmente à Mesa do CTE 8 para preparar as Directrizes 
necessárias para a operacionalização destas equipas focais nacionais e submeter 
aos Estados Partes; 

11. Solicitamos à CUA para acelerar o desenvolvimento de uma Carta da União 
Africana sobre os Valores e Princípios do Desenvolvimento Urbano e de 
Assentamentos Humanos Sustentáveis a ser apresentada à apreciação dos 
Estados-membros; 

12. Solicitamos também à Comissão para agilizar o processo de operacionalização 
do Alto Conselho de Autoridades Locais (HCCL) através da implementação da 
Decisão 993 do Conselho Executivo de Janeiro de 2018 e apresentar relatório à 
Sessão do Conselho Executivo de Junho de 2019 e solicitamos a CUA para 
iniciar o processo de elaboração dos Estatutos e do Mandato do Alto Conselho de 
Autoridades Locais para submeter à apreciação e aprovação dos órgãos 
deliberativos da UA. 

13. Apelamos à União Africana para atribuir orçamentos adequados para o trabalho 
do CTE 8; 

14. Solicitamos igualmente o fortalecimento de advocacia pela ratificação da Carta 
sobre os Valores e Princípios de Descentralização tomando em consideração os 
desafios nesta matéria e nomear um líder para promover a descentralização 
africana de modo a acelerar o processo de ratificação da Carta; 

15. Aprovamos o plano de trabalho do CTE 8 para o período de 2019-2020 e 
solicitamos à CUA para, em colaboração com as principais instituições parceiras, 
facilitar a sua implementação efectiva e execução do mandato do CTE 8 a 
apresentar regularmente à Mesa e aos Estados-membros; 

16. Endossamos o Quadro Regional Harmonizado para a Implementação da Nova 
Agenda Urbana em África; 

17. Exortamos os Estados-membros a participarem efectivamente na implementação 
do Quadro Regional Harmonizado para a Implementação da Nova Agenda 
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Urbana em África, bem como no seu mecanismo de monitorização e 
apresentação de relatórios; 

18. Decidimos celebrar o Dia de África de Urbanização e solicitamos ao DAP da 
Comissão da União Africana para, em consulta com os Estados-membros e o 
ONU-Habitat, facilitar a implementação da presente decisão; 

19. Saudamos o CTE 8 por elaborar Directrizes para a Implementação da Carta 
Africana sobre Valores e Princípios da Administração e Função Pública e 
exortamos os Estados-membros que ratificaram a Carta para implementá-la e 
apresentar os respectivos relatórios de progresso, e apelamos os Estados-
membros que ainda não o fizeram, a ratificarem a Carta; 

20. Reconhecemos e saudamos o CTE 8 por criar a Conferência dos Estados Partes 
à Carta de Valores e Princípios da Administração e Função Pública; 

21. Incentivamos os Estados-membros a participar nos Prémios de Inovação da 
Função Pública em (AAPSIA) em 2020 e exortamos a CUA para garantir que a 
comunicação sobre o Prémio de Inovação da Função Pública seja enviada a 
todos os Estados-membros atempadamente e em todas as línguas de trabalho da 
União Africana;  

22. Exortamos os Estados-membros a participar na celebração do Dia Africano da 
Função Pública em Junho de 2019 e Junho de 2020; 

23. Decidimos que os subcomités se reúnam pelo menos uma vez bienalmente;  

24. Solicitamos ao Presidente do CTE 8 da UA que submeta a presente Declaração 
aos Órgãos Deliberativos da União Africana para a apreciação.  

25. Decidimos realizar a Quarta Sessão Ordinária do CTE 8 em 2020. 
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DECISÃO SOBRE A DESCOLONIZAÇÃO DO ARQUIPÉLAGO DE CHAGOS  

A Conferência,  

1. TOMA NOTA da Nota Introdutória do Presidente da Comissão no Relatório Anual 
das actividades da União Africana; 

2. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.684(XXX) da Conferência, adoptada na 
30.ª Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2018, 
que requereu a Comissão de relatar sobre o progresso e a implementação desta 
Decisão da Conferência em Junho/Julho de 2018; 

3. SAÚDA e ENALTECE os Estados-membros da União Africana e os Estados-
membros da comunidade internacional que participaram no processo judicial do 
Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) sobre o Arquipélago de Chagos; 

4. ENALTECE IGUALMENTE a Comissão pelo excelente trabalho feito em nome da 
União Africana no processo junto ao TIJ na fase escrita das memórias e na fase 
oral das audiências; 

5. EXORTA os Estados-membros da UA a dobrar os seus esforços a fim de 
contribuir na completa descolonização de Maurício como requerido pelas 
antecedentes decisões da Conferência; 

6. ORIENTA os membros do Grupo Africano em Nova Iorque que são Estados-
membros da União Africana a suportar todas as ações ao nível da Assembleia 
Geral da Nações Unidas que são necessárias a fim de contribuir na imediata e 
completa descolonização de Maurício, de acordo com qualquer condição 
conforme o Parecer Consultivo, uma vez que será proferida pelo Tribunal e 
recebida pela Assembleia Geral da Nações Unidas; 

7. SOLICITA ao Presidente da Comissão, através do Gabinete da Conselheira 
Jurídica, para manter os esforços a fim de dar seguimento ao Parecer Consultivo 
do TIJ sobre “As consequências jurídicas da Separação do Arquipélago de 
Chagos das Maurícias em 1965” e a apresentar um relatório sobre os resultados 
desses esforços durante a próxima Conferência, em Fevereiro de 2020; 

8. DECIDE de continuar a seguir activamente esta questão. 
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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO PAINEL DE ALTO NÍVEL PARA A AVALIAÇÃO 
DOS PAÍSES CANDIDATOS A ACOLHER A AGÊNCIA ESPACIAL AFRICANA 

Doc. EX.CL/1118(XXXIV) 

A Conferência,  

1. TOMA NOTA a Decisão do Conselho Executivo referente ao Relatório do Painel 
de Alto Nível para a avaliação dos países candidatos a acolher a Agência 
Espacial Africana; 

2. RECORDA a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.589(XXVI) , adoptada na 
26.ª Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2016, em 
que a Conferência adoptou a Política e a Estratégia Espacial Africana e solicitou à 
Comissão a realizar consultas com vista a avaliar as implicações jurídicas, 
estruturais e financeiras da criação de uma Agência Espacial Africana (AfSA) e a 
apresentar um relatório à Conferência, através das estruturas relevantes; 

3. RECORDA IGUALMENTE a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.676 
(XXX), de Janeiro de 2018, em que a Conferência adoptou o Estatuto de Agência 
Espacial Africana; 

4. SAÚDA o Painel por levar a cabo uma avaliação técnica transparente e 
adequada; 

5. DECIDE que a Sede da Agência Espacial Africana será na República Árabe do 
Egipto; 

6. APELA às CER e todos os parceiros de desenvolvimento a apoiarem a 
operacionalização da Agência Espacial Africana. 
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DECLARAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE PROGRESSOS DO OBSERVATÓRIO 
AFRICANO DA SIDA (AWA): RESULTADO DA REUNIÃO DE ALTO NÍVEL DA 

LIDERANÇA NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE 
Doc. Assembly/AU/20(XXXII) 

Nós, Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na 32.ª Sessão 
Ordinária da Conferência da União em Adis Abeba, Etiópia, a 10 e 11 de Fevereiro de 
2019, analisámos os progressos, desafios e próximos passos necessários visando 
aumentar o financiamento para reforçar os sistemas de saúde e alcançar a Cobertura 
Universal de Saúde (UHC); 

Tomando Nota dos principais resultados da Reunião de Liderança Africana - 
Investimento na Saúde, comprometemo-nos a aumentar os investimentos nacionais na 
saúde e instamos o sector privado e os mecanismos de financiamento da saúde global a 
aumentar os investimentos para satisfazer as prioridades de saúde de África; 

Recordando a Agenda 2063, projecto africano para a transformação socioeconómica 
que exige maiores investimentos nacionais para reforçar os sistemas de saúde como 
base para um crescimento inclusivo sólido, prosperidade, paz e transformação estrutural, 
a Estratégia Africana de Saúde (2016-2030) que visa fortalecer sistemas de saúde e 
alcançar a Cobertura Universal de Saúde e garantir a segurança sanitária de África, o 
Quadro Catalítico para acabar com a SIDA, TB e Malária em África até 2030, o Plano de 
Acção de Maputo (2016-2030) para o Acesso Universal aos Serviços de Saúde Sexual e 
Reprodutiva em África todos endossados pela Conferência em 2016 e a Declaração 
sobre “Acesso Universal à Imunização (Vacinação) como Pedra Angular para a Saúde e 
o Desenvolvimento em África”, adoptada pelos Ministros Africanos da Saúde em 2016 e 
a Declaração de 2017 comprometendo-se a acelerar a implementação do Regulamento 
Sanitário Internacional (RSI); 

Reconhecendo a mais ampla agenda de saúde e desenvolvimento da Agenda 2030 e 
os esforços contínuos destinados a defender e priorizar a saúde como central para o 
desenvolvimento sustentável e a segurança económica; 

Reconhecendo Igualmente que o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS3) 
para alcançar a Cobertura Universal de Saúde só pode ser alcançado com uma forte 
liderança nacional, uma colaboração multissectorial e apoio de parceiros multilaterais e 
bilaterais, e do sector privado; 

Observando que o Quadro de Resultados de África de 2018 sobre o Financiamento 
Interno para a Saúde demonstra que 36 dos 55 Estados-membros da UA (65,5%) 
aumentaram a percentagem do PIB investido na saúde, ao longo do exercício anterior; 

Registando com Apreensão que apesar deste aumento do investimento na saúde, 
apenas 2 dos 55 Estados-membros da UA cumprem a meta de África de dedicar pelo 
menos 15% do orçamento de Estado à saúde e que, em nenhum caso, este 
investimento atinge a meta de 86.30 USD per capita; 

Registando Igualmente com Preocupação que apenas quatro países de alta renda 
cumprem consistentemente o compromisso de destinar 0,7% do Produto Interno Bruto 
(PIB) à Assistência Oficial ao Desenvolvimento; 
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Atendendo a que as conquistas dos últimos dezoito (18) anos para o alcance da 
Cobertura Universal de Saúde dependeram em grande parte da vontade política e do 
compromisso das principais lideranças africanas, bem como das parcerias estratégicas 
em todos os níveis; 

Consciente da importância da saúde, juntamente com a educação, no desenvolvimento 
do capital humano necessário para impulsionar o crescimento económico, a 
estabilidade, a paz e a segurança; 

Tomando nota dos reabastecimentos futuros do Fundo Global de Luta Contra a SIDA, 
TB e Malária e da Aliança Mundial de Vacinas e Imunização (GAVI) e da importância do 
recente Reabastecimento do Mecanismo de Financiamento Global (GFF) e solicitando 
aos Estados-membros da UA e parceiros de desenvolvimento que apoiem activamente 
estes Reabastecimentos e o desenvolvimento do Plano de Acção Global; 

Afirmando que o financiamento sustentável e diversificado da saúde é uma 
responsabilidade partilhada que não pode ser alcançada sem a solidariedade global e o 
esforço colectivo; 

SOLENEMENTE, PELA PRESENTE: 

1. LOUVAMOS os contínuos esforços globais, continentais, regionais e nacionais 
que visam manter o financiamento da saúde no topo da agenda política; 

 

2. LOUVAMOS IGUALMENTE o apoio de parceiros internacionais de 
desenvolvimento e Mecanismos Globais de Financiamento da Saúde para 
aumentar os investimentos na saúde, no contexto de prioridades competitivas de 
desenvolvimento; 

3. REAFIRMAMOS o nosso compromisso de aumentar a mobilização interna de 
recursos de saúde e a tributação progressiva; 

4. CONVIDAMOS o sector privado a apoiar e investir na expansão do acesso a 
serviços de saúde de qualidade, alcançando Cobertura Universal de Saúde e 
garantindo a segurança sanitária no continente. 

Para o efeito, COMPROMETEMO-NOS a: 

i) AUMENTAR o investimento interno na saúde, melhorar os sistemas de 
financiamento da saúde e ampliar ainda mais os esforços destinados a 
aumentar a priorização e a eficiência de maneira adequada ao contexto para 
que cada país possa seguir o seu próprio trajecto para alcançar e sustentar a 
Cobertura Universal de Saúde, e que o povo do continente africano 
beneficiem dos serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e assistência 
de qualidade, acessíveis e de baixo custo de que necessitam sem sofrer 
quaisquer dificuldades financeiras; 

ii) MOBILIZAR financiamento suficiente e sustentável para reforçar os sistemas 
de saúde, especialmente a atenção primária à saúde e as instituições 
nacionais de saúde pública, e alcançar a Cobertura Universal de Saúde; 
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iii) PROMOVER uma maior cooperação entre os sectores público e privado, 
tendo em vista a criação de sinergias para uma saúde sustentável, eficaz, 
eficiente e equitativa para todos e salvaguardar a segurança sanitária das 
pessoas; 

iv) SOLICITAR que a Comissão e seus parceiros assegurem a implementação 
de estratégias de financiamento diversificado, equilibrado e sustentável para 
a saúde, através do desenvolvimento de planos estratégicos de investimento 
na saúde e estratégias que incluam o sector privado; 

v) SOLICITAR IGUALMENTE que a Comissão trabalhe com parceiros com 
vista a criação de centros regionais de financiamento da saúde para apoiar 
os ministérios pertinentes (incluindo finanças e saúde) e SOLICITAR aos 
parceiros a catalisar, capturar e escalar inovações e melhores práticas e 
suprir lacunas no financiamento da saúde interna; e SOLICITAR AINDA aos 
parceiros do sector multilateral, bilateral e do sector privado que apoiem os 
polos e os usem para alinhar os seus esforços aos dos Estados-membros 
com vista a aumentar o financiamento interno, inclusive mediante a melhoria 
da tributação e outros mecanismos de financiamento; 

vi) SOLICITAR AINDA à Comissão que trabalhe com parceiros para melhorar a 
monitorização do financiamento da saúde, através de uma maior 
implementação anual das Contas Nacionais da Saúde e uma divulgação 
mais ampla; 

vii) SOLICITAR à Comissão da União Africana que lidere o desenvolvimento de 
um ‘Rastreador de Progresso’ que complementará o Quadro de Resultados 
de África sobre Financiamento Interno para a Saúde, permitindo aos 
Estados-membros da UA acompanhar o progresso gradual no sentido de 
aumentar o financiamento interno e sua atribuição eficaz e eficiente, 
concentração e uso; 

viii) SOLICITAR aos Estados-membros que fortaleçam a capacidade de gestão 
financeira pública (PFM) para ajudar a melhorar a arrecadação de impostos 
e/ou aumentar a proporção da arrecadação recolhida como percentagem do 
PIB, através de uma tributação geral equitativa e eficiente, e reforçar as 
capacidades dos ministérios das finanças e das autoridades fiscais para o 
alcançar; 

ix) INSTAR os Estados-membros a reorientarem as despesas com saúde e os 
sistemas de saúde de modo a direccionar as doenças e condições ao longo 
do ciclo de vida que têm maior impacto na mortalidade e no desenvolvimento 
do capital humano, com uma série de intervenções que causarão o maior 
impacto no combate a elas; 

x) APRIMORAR os sistemas nacionais de financiamento da saúde, inclusive 
explorando opções para mitigar a fragmentação, explorando o seguro 
nacional de saúde (quando apropriado), reforçando as capacidades do 
serviço de compras de forma eficaz e aumentando os esforços para 
melhorar a prevenção, a relação custo-eficácia e a eficiência nas prestações. 
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Os Estados-membros devem também promover uma maior coordenação 
com os parceiros multilaterais e bilaterais, designadamente o Banco Africano 
de Desenvolvimento, Aliança Mundial de Vacinas e Imunização (GAVI), o 
Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária e o Mecanismo 
Global de Financiamento; Por seu turno, essas organizações trabalharão 
com alguns países pioneiros com vista a desenvolver mecanismos mediante 
os quais os países terão acesso a esses fundos para apoiar plataformas e 
sistemas nacionais de saúde (por exemplo, compras, cadeia de 
fornecimento, etc.) e, quando apropriado, sistemas de seguro de saúde 
públicos e privados; 

5. SOLICITAR à Comissão que acompanhe a implementação das recomendações da 
Reunião de Liderança Africana - Investimento na Saúde e informar regularmente a 
Conferência;  

6. SOLICITAR IGUALMENTE que a Comissão e os parceiros apoiem a 
implementação dos compromissos em matéria de financiamento da saúde e 
desenvolvam um quadro de responsabilização para monitorizar a execução da 
presente Declaração; 

7. MANIFESTAR a nossa gratidão a S.E. o Presidente Paul Kagame, da República do 
Ruanda, por acolher a Reunião de Liderança de África - Investimento na Saúde; 

8. NOMEAR Sua Excelência, o Presidente Paul Kagame como Líder para o 
financiamento interno da saúde. 
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DECLARAÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO PELA UA DO 400 ANIVERSÁRIO DO 
COMÉRCIO TRANSATLÂNTICO DE ESCRAVOS 

Nós, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos a 11 de Fevereiro 
de 2019, na nossa 32.ª Sessão Ordinária, em Adis Abeba, Etiópia, 

Evocando a unidade de todos os povos africanos, ligados pela vizinhança, afinidade 
cultural, experiências históricas, nossas lutas comuns pela independência e dignidade, 
nossa herança civilizacional e nosso destino comum com todos os povos de 
ascendência africana; 

Recordando as depredações e males do Comércio Transatlântico de Escravos, sua 
industrialização do racismo, desapropriação, discriminação e desumanização; 

Recordando Igualmente, com orgulho, o forte espírito de resistência que respondeu 
aos males do tráfico de escravos, a ascensão do movimento pan-africano em múltiplos 
continentes e a sua contínua inspiração para nós, povos africanos; 

Reafirmando o nosso compromisso com a unidade dos povos africanos, com a 
construção de uma África integrada, formação de vínculos culturais, políticos, sociais e 
económicos que promovam o sonho pan-africanista entre todos os povos afro-
descendentes;  

PELA PRESENTE: 

1. SOLICITAMOS à Comissão a trabalhar com iniciativas bem organizadas e bem-
intencionadas para comemorar o 400.º aniversário do Comércio Transatlântico de 
Escravos em 2019, realizando e participando em eventos e envolvendo os 
Estados africanos para enviar representantes adequados; 

2. EXORTAMOS à todas as pessoas de ascendência africana a fazerem deste um 
ano de reestabelecer a ligação e o engajamento com as nossas identidades 
africanas, interesses colectivos e procurar promover iniciativas práticas e 
ambiciosas que irão construir a nossa unidade e oferecer prosperidade aos 
nossos povos; 

3. EXORTAMOS IGUALMENTE à todos os Estados-membros da União a 
considerar políticas de imigração, económicas, culturais e sociais que permitam 
aos africanos descendentes das vítimas e sobreviventes do Comércio 
Transatlântico de Escravos reestabelecerem a ligação e o envolvimento com os 
seus irmãos no continente africano. 
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DECLARAÇÃO SOBRE A ABORDAGEM DAS DETERMINANTES SOCIAIS  
DA SAÚDE EM ÁFRICA: ADOPÇÃO DA ABORDAGEM SAÚDE  

EM TODAS AS POLÍTICAS 

NÓS, Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Africana, 
reunidos na Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Conferência da União em Adis 
Abeba, Etiópia, a 10 e 11 de Fevereiro de 2019; 

CONSCIENTES do papel determinante que uma população saudável desempenha 
enquanto factor impulsionador do crescimento económico e de um desenvolvimento 
nacional sustentável, equitativo e inclusivo e, consequentemente, dos avanços para o 
alcance de uma cobertura sanitária universal e da realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis;  

REAFIRMANDO que é responsabilidade de todos os governos atacar os determinantes 
sociais da saúde (Societários), a fim de assegurar ambientes apropriados, saudáveis e 
sustentáveis nos lares, escolas, locais de trabalho e comunidades para a saúde das 
suas populações e fazer com que a equidade na saúde constitua uma expressão de 
justiça social;  

RECONHECENDO que os determinantes sociais da saúde na Região Africana não 
podem ser abordados correctamente apenas pelos Ministérios de Saúde, tendo, no 
entanto, os países a obrigação de promover a cooperação intersectorial mediante a 
adopção e inclusão da saúde em todas políticas e de uma abordagem concertada de 
todo o Governo; 

REAFIRMANDO que os diferentes sectores do governo, os parceiros de 
desenvolvimento, comunidades, sector privado e Organizações da Sociedade Civil têm 
atribuições e responsabilidades determinantes na realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis e na progressão para a Cobertura Sanitária Universal, 
onde as necessidades de saúde das populações pobres, marginalizadas, desfavorecidas 
e vulneráveis incluindo Refugiados, Retornados e Pessoas Deslocadas Internamente, 
recebem a devida atenção e que a saúde figura em todas as políticas de todos os 
Estados da União Africana;  

RECONHECENDO que a implementação efectiva da abordagem sobre a saúde em 
todas as políticas na Região Africana requer o empenho político ao nível mais elevado 
possível e mecanismos de coordenação e de acompanhamento eficazes; 

CONSTATANDO COM SATISFAÇÃO que a Organização Mundial da Saúde e outros 
actores e iniciativas mundiais, tal como a Rede Global para a Saúde em Todas Políticas 
desempenham um papel essencial na institucionalização e a implementação efectiva da 
abordagem sobre a saúde em todas as políticas. 

PELA PRESENTE: 

1. COMPROMETEMO-NOS a apoiar e reforçar a reforma do sector da saúde na 
Região Africana através da adopção da abordagem da saúde em todas as 
políticas, de forma a progredir para o alcance da cobertura sanitária universal e 
dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis em África e para o efeito: 
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(i) EMPENHAR-SE para que a saúde e a equidade na saúde constituam uma 
prioridade política, mediante a adopção de princípios da saúde em todas as 
políticas e tomando medidas em torno dos determinantes sociais da saúde; 

(ii) GARANTIR estruturas, processos e recursos eficazes que permitam a 
inclusão da abordagem da saúde em todas políticas de todos os Estados-
membros da União Africana;  

(iii) REFORÇAR as capacidades dos Ministérios da Saúde de todos os Estados- 
Membros a fim de associar outros sectores do governo por meio da 
liderança, parceria, sensibilização e mediação, de modo a permitir a inclusão 
da saúde em todas as políticas e fornecer provas sobre os determinantes da 
saúde e desigualdades na saúde e respostas eficazes para melhorar os 
resultados em matéria de saúde; 

(iv) PRODUZIR provas e documentar as boas práticas sobre a eficácia da saúde 
em todas as políticas na resolução dos determinantes sociais da saúde, a 
fim de ajudar os Estados-membros a adoptarem abordagens de todo o 
governo e de toda a sociedade; 

(v) PROMOVER a transferência regional e mundial de conhecimentos e 
melhores práticas para a inclusão da saúde em todas as políticas; 

(vi) ESTABELECER parcerias e cooperação com países e instituições 
internacionais, de modo a influenciar positivamente as políticas mundiais de 
saúde e ou ligadas à saúde, e reduzir as consequências negativas dessas 
políticas na Região Africana; 

(vii) SOLICITAR à Comissão da União Africana a apresentar um relatório 
anualmente sobre os progressos realizados na implementação da 
abordagem da saúde em todas as políticas, que é uma expressão do 
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável nº 17, “Reforçar os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável’, e seu Indicador 17.14.1, “Número de países com mecanismos 
para melhorar a coerência das políticas de desenvolvimento sustentável”. 

2. APOIAMOS E PROMOVEMOS todas as questões levantadas na presente 
Declaração, tanto a nível nacional, regional e continental. 
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DECLARAÇÃO DA REUNIÃO DE LIDERANÇA AFRICANA – INVESTIMENTO NA 
SAÚDE “COMPROMISSOS DE ADIS ABEBA RUMO À RESPONSABILIDADE 

PARTILHADA E SOLIDARIEDADE GLOBAL PARA O AUMENTO DO 
FINANCIAMENTO DA SAÚDE” 

Nós, Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na 32.ª Sessão 
Ordinária da Conferência da União em Adis Abeba, Etiópia, a 10 e 11 de Fevereiro de 
2019, analisámos os progressos, desafios e próximos passos necessários visando 
aumentar o financiamento para reforçar os sistemas de saúde e alcançar a Cobertura 
Universal de Saúde (UHC); 

Tomando Nota dos principais resultados da Reunião de Liderança Africana - 
Investimento na Saúde, comprometemo-nos a aumentar os investimentos nacionais na 
saúde e instamos o sector privado e os mecanismos de financiamento da saúde global a 
aumentar os investimentos para satisfazer as prioridades de saúde de África; 

Recordando Ainda a Agenda 2063, projecto africano para a transformação 
socioeconómica que exige maiores investimentos nacionais para reforçar os sistemas de 
saúde como base para um crescimento inclusivo sólido, prosperidade, paz e 
transformação estrutural, a Estratégia Africana de Saúde (2016-2030) que visa fortalecer 
sistemas de saúde e alcançar a Cobertura Universal de Saúde e garantir a segurança 
sanitária de África, o Quadro Catalítico para acabar com a SIDA, TB e Malária em África 
até 2030, o Plano de Acção de Maputo (2016-2030) para o Acesso Universal aos 
Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva em África todos endossados pela Conferência 
em 2016 e a Declaração sobre “Acesso Universal à Imunização (Vacinação) como Pedra 
Angular para a Saúde e o Desenvolvimento em África”, adoptada pelos Ministros 
Africanos da Saúde em 2016; 

Reconhecendo a mais ampla agenda de saúde e desenvolvimento da Agenda 2030 e 
os esforços contínuos destinados a defender e priorizar a saúde como central para o 
desenvolvimento sustentável e a segurança económica; 

Reconhecendo Igualmente que o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS3) 
sobre o alcance da Cobertura Universal de Saúde só pode ser alcançado com uma forte 
liderança nacional, uma colaboração multissectorial e apoio de parceiros multilaterais e 
bilaterais, e do sector privado; 

Observando que o Quadro de Resultados de África sobre o Financiamento Interno para 
a Saúde de 2018 demonstra que 36 dos 55 Estados-membros da UA (65,5%) 
aumentaram a percentagem do PIB investido na saúde, ao longo do exercício anterior; 

Registando com Apreensão que apesar deste aumento do investimento na saúde, 
apenas 2 dos 55 Estados-membros da UA cumprem a meta de África de dedicar pelo 
menos 15% do orçamento de Estado à saúde e que, em nenhum caso, este 
investimento atinge a meta de 86,30 USD per capita; 

Registando Igualmente com Preocupação que apenas quatro países de alta renda 
cumprem consistentemente o compromisso de destinar 0,7% do Produto Interno Bruto 
(PIB) à Assistência Oficial ao Desenvolvimento; 

Atendendo a que as conquistas dos últimos dezoito (18) anos para o alcance da 
Cobertura Universal de Saúde dependeram em grande parte da vontade política e do 
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compromisso das principais lideranças africanas, bem como das parcerias estratégicas 
em todos os níveis; 

Manifestando a preocupação pelo aumento das ameaças à saúde pública no 
continente, que exigem esforços mais coordenados para reforçar os sistemas de saúde 
e aumentar significativamente os investimentos para atender às metas continentais de 
doenças prioritárias até 2030; 

Afirmando que o financiamento sustentável e diversificado da saúde é uma 
responsabilidade partilhada que não pode ser alcançada sem a solidariedade global e o 
esforço colectivo e consciente da importância da saúde e da educação no 
desenvolvimento do capital humano necessário para impulsionar o crescimento 
económico, a estabilidade, a paz e a segurança; 

Consciente da importância da saúde, juntamente com a educação, no desenvolvimento 
do capital humano necessário para impulsionar o crescimento económico, a 
estabilidade, a paz e a segurança; 

Tomando nota dos reabastecimentos futuros do Fundo Global de Luta Contra a SIDA, 
TB e Malária e da Aliança Mundial de Vacinas e Imunização (GAVI) e da importância do 
recente Reabastecimento do Mecanismo de Financiamento Global (GFF) e solicitando 
aos Estados-membros da União Africana e parceiros de desenvolvimento que apoiem 
activamente estes Reabastecimentos; 

SOLENEMENTE, PELA PRESENTE: 

1. LOUVAMOS os contínuos esforços globais, continentais, regionais e nacionais 
que visam manter o financiamento da saúde no topo da agenda política; 

2. LOUVAMOS IGUALMENTE o apoio de parceiros internacionais de 
desenvolvimento e Mecanismos Globais de Financiamento da Saúde para 
aumentar os investimentos na saúde, no contexto de prioridades competitivas de 
desenvolvimento; 

3. REAFIRMAMOS o nosso compromisso de aumentar a mobilização interna de 
recursos de saúde e a tributação progressiva; 

4. APELAMOS ao sector privado a apoiar e investir na expansão do acesso a 
serviços de saúde de qualidade, alcançando Cobertura Universal de Saúde; 

5. APELAMOS IGUALMENTE aos Estados-membros e parceiros a implementarem 
plenamente o Plano de Produção Farmacêutica para África e Harmonização 
Regulamentar para aumentar o acesso a medicamentos, vacinas e novas 
tecnologias de saúde acessíveis e de qualidade, incluindo genéricos, bem como 
negociar preços acessíveis para vacinas e medicamentos para doenças 
prioritárias; 

6. Para o efeito, COMPROMETEMO-NOS a: 

(i) aumentar os investimentos internos na saúde, melhorar os sistemas de 
financiamento da saúde e ampliar ainda mais os esforços destinados a 
aumentar a priorização e a eficiência de maneira adequada ao contexto para 
que cada país possa seguir o seu próprio trajecto para alcançar e sustentar a 
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Cobertura Universal de Saúde, e que o povo do continente africano 
beneficiem dos serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e assistência 
de qualidade, acessíveis e de baixo custo de que necessitam sem sofrer 
quaisquer dificuldades financeiras; 

(ii) mobilizar financiamento suficiente e sustentável para reforçar os sistemas 
de saúde e alcançar a Cobertura Universal de Saúde; 

(iii) promover uma maior cooperação entre os sectores público e privado, tendo 
em vista a criação de sinergias e prestação de saúde para todos; 

(iv) solicitar que a Comissão e seus parceiros assegurem a implementação de 
estratégias de financiamento diversificado, equilibrado e sustentável para a 
saúde, através do desenvolvimento de planos estratégicos de investimento 
na saúde e estratégias que incluam o sector privado; 

(v) solicitar igualmente à Comissão a trabalhar com os parceiros para criar 
plataformas regionais para apoiar os ministérios relevantes, incluindo 
finanças e saúde, para catalisar, capturar e incrementar inovações, melhores 
práticas e lacunas e solicitar aos parceiros multilaterais, bilaterais e do sector 
privado para apoiar as plataformas e usá-las para alinhar seus esforços com 
os dos Estados-membros para aumentar o financiamento interno, incluindo 
por meio da melhoria dos esforços de tributação e de seguro de saúde; 

(vi) solicitar ainda à Comissão a organizar uma reunião bienal de ministros da 
saúde e finanças para rever o trabalho das plataformas e monitorizar os 
progressos; 

(vii) solicitar, por outro lado, à Comissão a trabalhar com parceiros para 
melhorar a monitorização do financiamento da saúde através de uma maior 
implementação anual das Contas Nacionais da Saúde e uma divulgação 
mais ampla; 

(viii) redobrar os esforços para promover os sistemas nacionais de seguro de 
saúde, incluindo maior coordenação e acesso aos recursos do Fundo Global 
de Combate à SIDA, TB e Malária, Gavi, Aliança de Vacinas e Banco 
Africano de Desenvolvimento. 

7. SOLICITAR à Comissão a acompanhar a implementação das recomendações da 
Reunião de Liderança Africana - Investimento na Saúde e a apresentar 
regularmente um relatório à Conferência;  

8. SOLICITAR IGUALMENTE à Comissão e aos parceiros a apoiarem a 
implementação dos compromissos em matéria de financiamento da saúde e 
desenvolvam um quadro de responsabilização para monitorizar a execução da 
presente Declaração; 

9. MANIFESTAR a nossa gratidão a S.E. o Presidente Paul Kagame, da República do 
Ruanda, por acolher a Reunião de Liderança de África - Investimento na Saúde; 

10. NOMEAR S.E. o Presidente Paul Kagame como Líder do processo de 
financiamento interno da saúde. 
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DECLARAÇÃO SOBRE A 11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE DEFESA, PROTECÇÃO E SEGURANÇA (STCDSS) 

ADIS ABEBA, A 12 DE OUTUBRO DE 2018 
 

Nós, Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na 32.ª Sessão 
Ordinária da Conferência da União em Adis Abeba, Etiópia, a 10 e 11 de Fevereiro de 
2019, adoptamos a declaração do Comité Técnico Especializado de Defesa, Protecção e 
Segurança (STCDSS) da União Africana (UA), tomada na 11.ª Reunião Ordinária, 
realizada em Addis Abeba, Etiópia, em Outubro de 2018 (conforme figura em Anexo):
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ANEXO À DECLARAÇÃO RELATIVA À 11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DEFESA, PROTECÇÃO E SEGURANÇA (STCDSS) 

ADDIS ABABA, 12 DE OUTUBRO DE 2018 
 

Nós os Membros do Comité Técnico Especializado de Defesa e Segurança (CTEDS) da 
Comissão da União Africana, reunimo-nos na 11.ª Sessão Ordinária, realizada em Adis 
Abeba, Etiópia, em Outubro de 2018, e analisámos as Conclusões dos Chefes de 
Estado Maior General das Forças Armadas e Chefes dos Serviços de Segurança 
Africanos (CEMGFACSSA); 
 
A nossa reunião foi precedida pela 14.ª Reunião de CEMGFACSSA, realizada a 11 e 12 
de Outubro de 2018, e pela Reunião de Peritos, de 8 a 11 de Outubro de 2018. 
Com base nas nossas deliberações, declaramos o seguinte: 
 
1. ADOPTAMOS o Regulamento Interno do CTEDS; 

 
2. APELAMOS a realização de consultas junto da UA, dos Mecanismos Regionais 

das Comunidades Económicas Regionais (MR/CER) e dos Estados-membros 
sobre o projecto de Memorando de Entendimento (MdE) sobre o Desdobramento 
e Emprego da Força Africana em Estado de Alerta (FAEA), cuja versão final 
deverá ser submetida à próxima Sessão do CTEDS. Nesta base, a Comissão 
deve indicar prazo aos Estados-membros para a sua conclusão, o qual se limite 
ao mês de Novembro de 2018; 

 
3. ORIENTAMOS a Comissão a assegurar-se de que o Plano Quinquenal de 

Trabalho de Maputo (2016-2020) se foque no reforço da FAEA; 
 
4. INSTAMOS o CPS no sentido de acelerar a execução das modalidades para a 

harmonização da CARIC no Quadro de FAEA. No que respeita à harmonização, a 
reunião tomou nota da sugestão do Gabinete da Conselheira Jurídica da UA; 

 
5. ORIENTAMOS a Comissão no sentido de separar a questão da harmonização da 

Capacidade Africana para Resposta Imediata à Crises (CARIC), dos assuntos 
relacionados com a cooperação com coligações ad hoc, por a mesma ser 
independente; 

 
6. ENCORAJAMOS os Estados-membros a analisarem o Projecto de Estratégia da 

União de Africana de Governação da Fronteira e, no prazo de até três meses, o 
submeterem à Comissão para permitir que esta volte a submetê-lo à próxima 
reunião do CTEDS; 

 
7. TOMAMOS NOTA da Declaração do Programa de Fronteiriço da União Africana e 

as Medidas para a sua Consolidação; 
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8. INSTAMOS o Conselho de Paz de Segurança (CPS) e o Comité de Estado Maior 
(CEM) no sentido de visitar a Base Continental de Logística (BCL) e baixar 
orientações estratégicas sobre o uso do equipamento nela existente e sobre a 
possibilidade de utilização do mesmo nas Operações de Apoio à Paz (OAP) em 
curso; 
 

9. ORIENTAMOS a Comissão no sentido de proceder actualizações regulares, ao 
CPS, de assuntos referentes à BCL, sobretudo a manutenção e o 
armazenamento do equipamento e sobre o estado de preenchimento do quadro 
orgânico (pessoal) e os planos para o futuro; 

 
10. EXORTAMOS os Estados-membros a prestarem apoio adicional à BCL, no que 

diz respeito a instalações de armazenamento, manutenção de equipamentos e 
recursos humanos; 

 
11. INSTAMOS os Estados-membros da UA a continuarem a prestar todo o tipo de 

apoio às OAP da UA; 
 
12. ORIENTAMOS a Comissão o CPS no sentido de disseminar a todos os Estados-

membros o projecto de Políticas de Conduta e Disciplina para OAP e o projecto 
de Política de Prevenção e Reacção à Exploração e Abuso Sexuais nas OAP, 
para obtenção dos seus contributos num período de até um mês, a contar da data 
da realização da 11.ª Reunião do CTEDS, e posteriormente, após revisão, 
submetê-los ao CPS para análise e adopção; 

 
13. CONGRATULAMOS a República dos Camarões pelo seu empenho contínuo na 

operacionalização da BCL e louvamo-la por ter destacado dois Oficiais seus 
àquela unidade, em resposta à Nota Verbal da Comissão da União Africana, pela 
qual solicita aos Estados-membros o destacamento de Oficiais à BCL, às suas 
expensas; 

 
14. LOUVAMOS a República da Zâmbia e a República do Zimbabué por destacar um 

Oficial cada à BCL, às suas expensas. Louvamos ainda a República da África do 
Sul e a República do Quénia pelo mesmo procedimento; 

 
15. LOUVAMOS a República Democrática Popular da Argélia por ter destacado um 

Oficial à Comissão da União Africana, às suas expensas, para apoiar o processo 
de estabelecimento do Centro Continental de Coordenação de Movimentos 
(CCCM); 

 
16. EXPRESSAMOS A NOSSA APRECIAÇÃO a República do Ruanda pela sua 

contribuição financeira de um milhão de dólares para apoio da Força Conjunta do 
G5 do Sahel; 

 
17. EXPRESSAMOS A NOSSA APRECIAÇÃO a Comissão pelo contínuo apoio 

prestado à Força Conjunta do G5 do Sahel; 
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18. ENCORAJAMOS aos Estados-membros da UA a considerarem a provisão de 
adicionais recursos para a Capacidade de Desdobramento Rápido da FAEA; 
 

19. ENFATIZAMOS a importância do género feminino em Operações de Apoio à Paz 
(OAP) da UA, inclusive uma maior participação e colocação em postos de 
liderança; 
 

20. SOLÍCITA aos Estados-membros que assegurem que a Política de Conduta e 
Disciplina em OAP e o Projecto de Política de Prevenção e Resposta à 
Exploração e Abuso Sexuais em OAP, uma vez adoptados, se tornem parte da 
legislação nacional e dos esforços de adestramento; 

 
21. SOLICITA à Comissão que disponibilize os documentos de trabalho 

atempadamente, em todas as línguas de trabalho da UA; 
 
22. TOMAMOS NOTA da declaração feita pelo Representante da República da 

Gâmbia, na qual saudou a assistência técnica prestada pelos Estados-membros 
da UA e pela Comissão, em apoio à reforma do sector de segurança e da justiça 
de transição no seu país; 

 
23. LOUVAMOS a República Popular da China e a República da Turquia pelo 

equipamento por elas fornecido para as OAP da UA; 
 
24. INCENTIVAMOS a Comissão a continuar a proceder à actualizações regulares e 

à apresentação de relatórios sobre os progressos alcançados na implementação 
das nossas decisões às próximas reuniões do CTEDS; 

 
25. EXPRESSAMOS A NOSSA GRATIDÃO à República Federal Democrática da 

Etiópia pela sua hospitalidade; 
 
26. REITERAMOS AINDA o papel desempenhado pelo CTEDS, conforme a decisão 

Assembly/AU/Dec. 227 (XII) e de acordo com o disposto no artigo 15º do acto 
constitutivo da união africana (2000). a este respeito, apresentamos a nossa 
Declaração ao Conselho Executivo da UA para posterior transmissão à 32.ª 
Sessão Ordinária da Conferência da União, agendada para a 10 e 11 de 
Fevereiro de 2019. 
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ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS 
 
ACIRC Capacidade Africana de Resposta Imediata à Crise  
AHRM  Administração e Gestão de Recursos Humanos 
ASF  Força Africana em Estado de Alerta  
UA  União Africana 
CUA  Comissão da União Africana  
AUPOL Polícia da União Africana  
C&D  Conduta e Disciplina 
CC  Comandante do Contingente 
CDU  Unidade de Conduta e Disciplina 
CdC  Código de Conduta  
CF  Comandante da Força  
UPF  Unidade de Polícia Formada 
HoM  Chefe da Missão 
IEC  Informação, Educação e Comunicação  
DIH  Direito Internacional Humanitário 
DIDH  Direito Internacional dos Direitos Humanos 
MdE  Memorando de Entendimento 
ONG  Organização Não-Governamental 
CP  Comissário da Polícia  
PCC  Países Contribuintes com Polícia 
CPS  Conselho de Paz e Segurança  
DPS  Departamento de Paz e Segurança 
DOAP  Divisão de Operações de Apoio à Paz    
OAP  Operações de Apoio à Paz 
IRL  Direito Internacional relativo aos Refugiados 
SEA  Exploração e Abuso Sexual   
SOFA  Acordo sobre o Estatuto das Forças 
SOMA  Acordo sobre o Estatuto da Missão 
SOP  Procedimentos Operacionais Normalizados 
SRCC  Representante Especial do Presidente da Comissão 
TCC  País Contribuinte com Polícia  
ONU  Organização das Nações Unidas  
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Definições 
 
Para efeitos da presente Política, aplicar-se-á as seguintes definições: 
 
1. “Comissão de Inquérito” refere-se à ferramenta de gestão utilizada para auxiliar 

o Chefe da Missão no exercício das suas funções de estabelecer factos ou 
investigar alegações de má conduta por parte do pessoal da missão. Não é um 
órgão judicial e não considera questões de compensação ou responsabilidade 
legal.  

 
2. “Presidente” é o Presidente da Comissão da União Africana (CUA). 
 
3. “Pessoal Civil” compreende todos os indivíduos ao serviço das OAP, 

independentemente do seu acordo contratual, que não são membros da 
componente policial ou militar e incluem funcionários da Comissão da União 
Africana, quando destacados na área da missão. 

 
4. “Queixosos” são pessoas que apresentam uma alegação de má conduta 

cometida pelo pessoal da missão ou por outros funcionários da UA para a 
atenção da UA em conformidade com os procedimentos estabelecidos, mas cujos 
pedidos ainda não foram tratados pelos processos administrativos, investigativos 
e judiciais. Um Queixoso pode ser uma vítima, testemunha ou qualquer outra 
pessoa que estiver ciente da má conduta.  

 
5.  “Acto constitutivo” é o Tratado que cria a União Africana (UA). 
 
6.  "Consultor" é qualquer pessoa/empresa recrutada/nomeada para fins de 

prestação de serviços num período de tempo predeterminado e mediante termos 
específicos e condições de serviço por um período não superior a três meses. 

 
7. "Contratante" é uma entidade singular, empresa ou corporação que fornece 

bens ou serviços à outra entidade, conforme termos especificados num acordo 
jurídico vinculativo. 

 
8. “Demissão” significa a desvinculação de um funcionário do serviço da União 

como resultado de culpa ou má conduta grave. 
 
9. "Assédio" significa todas as formas de perseguição abrangidas pela Política de 

Assédio da CUA (2016).  
 
10. "Prejuízo" refere-se a qualquer dano causado a qualquer pessoa ou instituição, 

no corpo, mente, reputação ou propriedade. 
 
11. “Pessoal Militar” significa todos os membros da componente militar, incluindo os 

membros do contingente militar, oficiais das forças armadas, pessoal militar a 
título individual e outros membros das forças armadas destacados nas OAP.  
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12. “Má Conduta” é qualquer acto, omissão ou negligência, incluindo actos 

criminosos, ou seja, uma violação de: 
 

i. Princípios e normas fundamentais da UA estabelecidos no seu Acto 
Constitutivo, Protocolos, Políticas e Directivas conforme pode ser aplicável 
na Área da Missão; 

 
ii. Directivas específicas da missão, Procedimentos Operacionais Normalizados 

(POPs), Regras de Participação (ROE), Directivas sobre o Uso da Força ou 
regras aplicáveis, Regulamento ou Instrumentos Administrativos;  

 
iii. Acordo sobre o Estatuto das Forças/Acordo sobre o Estatuto da Missão 

(SOFA/SOMA);  
 

iv. Leis locais relevantes e aplicáveis que não sejam contrárias às normas e 
padrões de direitos humanos; e  

 
v. Direito Internacional Humanitário, Direito Internacional e Regional dos 

Direitos Humanos e Direito Internacional dos Refugiados. 
 
13. “Área da Missão” é a área designada de uma OAP conforme descrito no 

mandato do CPS. 
 
14.  “Pessoal da Missão” é constituído por todos os indivíduos nas componentes de 

forças armadas, polícia e pessoal civil numa OAP. 
 
15.  “Pessoal da Polícia” são todos os membros das Unidades da Polícia Formada e 

Agentes da Polícia a título individual numa OAP. 
 
16. “Correcção” significa uma compensação ou assistência prestada a uma vítima ou 

ao seu familiar mais próximo que tenha sofrido danos físicos ou mentais causados 
por actos ou omissões imputáveis aos membros do pessoal da missão ou 
funcionários da UA. No contexto desta Política, uma correcção inclui recursos 
jurídicos, reparações, compensação, restituição, indemnização ou assistência 
justa. 

 
17. “Pessoal Destacado” significa qualquer pessoa de um Estado-membro ou 

qualquer organização transferida para a União realizar uma missão temporária 
junto de um Órgão da União, em consonância com os termos e condições 
acordados por todas as partes envolvidas.  

 
18. “Exploração e Abuso Sexual” são definidos da seguinte forma:  
 

a. “Abuso Sexual” refere-se a qualquer acção ou comportamento de natureza 
sexual que coage, ameaça ou obriga uma pessoa a envolver-se numa 
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actividade sexual (com e sem penetração) na qual, de outra forma, não iria 
envolver-se e geralmente sem o seu consentimento. O abuso sexual inclui a 
intrusão física ou ameaça de natureza sexual e ocorre em condições 
coercivas, que muitas vezes são reflexo de relações desiguais de poder e 
comportamento prejudicial. 

 
b. “Exploração Sexual” é definida como a indução, incitação, coerção e/ou 

obrigação da outra pessoa a realizar uma actividade sexual com o abuso de uma 
posição de vulnerabilidade, diferencial de poder, dependência ou confiança. A 
exploração sexual inclui, mas não está limitada a exploração real ou tentativa de 
tirar vantagens materiais, monetárias, sociais, psicológicas e políticas para induzir 
uma pessoa a envolver-se numa actividade sexual. Um acto de exploração sexual 
ocorre quando uma determinada pessoa não tem nenhuma opção substancial e 
nenhuma escolha razoável, mas a ceder à pressão para envolver-se numa 
actividade sexual. A exploração sexual é um comportamento prejudicial e abusivo 
que ocorre no contexto das interacções e relacionamentos hierárquicos. 

 
19.  “Violência Sexual” inclui actos de natureza sexual contra uma ou mais pessoas 

ou que faz com que a referida pessoa ou pessoas envolvam-se num acto de 
natureza sexual com o uso da força, ou por ameaça de força ou coerção, como a 
que é causada pelo medo de violência, pressão, detenção, opressão psicológica 
ou abuso de poder, ou tirar vantagem do ambiente de coerção ou incapacidade 
da referida pessoa ou pessoas para dar o seu livre consentimento. As formas de 
violência sexual incluem: estupro, escravatura sexual, prostituição forçada, 
gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de agressão 
sexual de gravidade comparável. 

 
20. “Funcionário” conforme definido no Estatuto e Regulamento dos Funcionários da 

União Africana (2010), significa qualquer pessoa contratada pela CUA como 
funcionário regular, com contrato de prazo fixo ou de curta duração, com base 
num salário diário ou mensal. 

 
21. “Vítima” é uma pessoa cujas alegações foram comprovadas e confirmadas 

através de procedimentos administrativos, de investigação e/ou judiciais 
necessários e claramente delineados da UA. 

 
22. “Denunciante” é qualquer pessoa que expõe qualquer tipo de informação ou 

actividade que é considerada ilegal, antiética, e/ou evidência do passado, actual 
ou potencial transgressão das OAP ou qualquer outra violação ou acto que põe 
em risco a integridade e o mandato das OAP. Isso inclui qualquer/quaisquer 
indivíduo(s) que pode(m) ser candidato(s), actuais ou antigos funcionários da 
Comissão da UA (independentemente da situação de emprego e duração), 
pessoal envolvido em actividades relevantes para as OAP ou individuais que 
sejam negativamente afectados pelas actividades das OAP, independentemente 
da sua afiliação com as OAP.  
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1. Contexto e Fundamentação 
 
1.1  Desde a criação da União Africana (UA) em 2000 e do seu Conselho de Paz e 

Segurança (CPS) em 2002, a UA tem desempenhado o papel mais importante e 
abrangente na abordagem de questões de paz e segurança no continente. Nestes 
termos, desenvolveu a sua Arquitectura de Paz e Segurança (APSA) e destacou 
missões em Darfur, Burundi, Mali, República Centro Africana e Somália, para citar 
alguns. A UA é igualmente cada vez mais vista como um parceiro estratégico da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e tem demonstrado a sua capacidade e 
vantagem comparativa para intervir rapidamente em situações de crise, através 
do destacamento de Operações de Apoio à Paz Multidimensionais (OAP) 
compostas por militares, agentes da polícia e civis.  

 
1.2  As OAP cresceram em termos de número e complexidade ao longo do tempo, 

para fazer face às ameaças e desafios novos e emergentes à segurança. Ao 
mesmo tempo, o controlo sobre a conduta do pessoal da missão aumentou, 
desde a conduta durante as operações militares, muitas vezes ofensivas e a 
questão conexa da protecção de civis e o respeito pelo direito internacional, bem 
como a conduta “individual”, incluindo a questão da exploração e abuso sexual 
(SEA).   

 
1.3   este respeito, a UA adoptou várias medidas para garantir a observância dos mais 

elevados padrões de conduta nas suas OAP, incluindo através da celebração de 
Memorandos de Entendimento (MdE) com Países Contribuintes com Tropas e 
Agentes da Polícia (T/PCCs); assinatura de Acordos sobre o Estatuto das Forças 
(SOFA) ou Acordos sobre o Estatuto da Missão (SOMA) com nações anfitriãs; 
elaboração de Códigos de Conduta para o seu pessoal e definição de disposições 
específicas nas Directivas da Missão e nos Procedimentos Operacionais 
Normalizados (SOP) em relação à conduta e disciplina. 

 
1.4  A Comissão da UA esforça-se para garantir que todo o pessoal que presta 

serviços nas OAP mandatadas ou autorizadas pela UA mantenha os mais altos 
padrões de conduta, comportamento, integridade e responsabilidade na 
implementação do seu mandato. A Comissão toma nota de todas as alegações de 
violação do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) aplicáveis, do 
Direito Internacional Humanitário (DIH), bem como qualquer acto de abuso e má 
conduta grave, e tem uma postura de tolerância zero contra a exploração e abuso 
sexual (SEA). Os referidos actos são contrários aos objectivos e princípios do 
Acto Constitutivo da UA e outros instrumentos da UA.  

 
1.5  O Conselho de Paz e Segurança da UA (CPS) reafirmou em várias ocasiões a 

sua tolerância zero conforme articulado nos Comunicados das suas 461ª e 689ª 
reuniões. Estes Comunicados reconhecem a conduta e a disciplina do pessoal da 
missão como um elemento fundamental para o sucesso das OAP da UA e 
indicam que esses compromissos estão no centro dos altos padrões normativos 
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que a UA esforça-se a promover para garantir a legitimidade, credibilidade e 
eficácia contínuas das suas OAP mandatadas e autorizadas. 

 
1.6  A conduta e disciplina do pessoal da missão são, portanto, fundamentais para o 

sucesso de qualquer OAP da UA. Consequentemente, a UA embarcou num 
processo de elaboração de políticas e directrizes, bem como a criação de 
sistemas, estruturas e mecanismos para garantir que as suas OAP sejam geridas 
de acordo com normas e padrões internacionalmente aceites, incluindo através da 
implementação das disposições relativas à protecção de civis e responsabilidade 
de proteger as estruturas.  

 
1.7  A Política de Conduta e Disciplina é dedicada à especificidade e os desafios 

vividos pelas OAP da UA, com o objectivo de esclarecer o que constitui má 
conduta nas OAP e os procedimentos que devem ser seguidos a nível das OAP 
para cada categoria de pessoal da missão no terreno.    

 
1.8  A CUA é responsável por garantir a disciplina dos funcionários da UA, enquanto a 

disciplina dos militares e dos agentes da polícia deve ser abordada pelos T/PCCs. 
Portanto, a presente Política não visa substituir os códigos de conduta nacionais 
aplicáveis aos T/PCCs que prestam serviços às OAP da UA. Isso deve ser visto 
como padrão mínimo de conduta que a UA exige do seu pessoal da missão. 

 
1.9  Os Estados-membros da UA retêm a jurisdição penal exclusiva e permanecerão 

responsáveis pela realização de processos penais contra os seus cidadãos 
nacionais. 

 
1.10 A presente Política deve ser lida em conjunto com o Projecto de Política da UA de 

2018 sobre Prevenção e Resposta à SEA nas OAP e o Projecto de Directrizes 
sobre Protecção dos Denunciantes. 

 
2. Propósito 
 

2.1 A presente Política esclarece e descreve as normas mínimas de conduta previstas 
para todo o pessoal da missão que trabalha nas OAP da UA, independentemente 
do seu estatuto e cargo na missão.  

 
2.2 A presente Política prescreve igualmente o padrão mínimo de conduta previsto do 

pessoal na área da missão que presta serviço(s) em nome da UA (por exemplo, 
prestadores de serviços e consultores). 

 
2.3 Isso explica as funções, responsabilidades e obrigações do pessoal da missão no 

cumprimento das normas de conduta e o processo que deve ser adoptado para 
fazer face à má conduta por parte de diversas categorias de pessoal.  

 
3. Âmbito de Aplicação   
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3.1 A presente Política é aplicável a todas as OAP da UA e ao seu pessoal de missão 
para todos os casos de má conduta cometidos dentro e fora da área da missão de 
uma OAP, independentemente do facto de o indivíduo estar em missão oficial no 
momento da infracção ou não.  
 

3.2 As OAP, mandatadas e autorizadas pelo CPS da UA, devem aplicar e integrar 
estas normas de conduta nos seus documentos e processos de missão. 

 
4.  Normas de Conduta Previstas   
 

4.1  Todo o pessoal da missão, independentemente do seu cargo ou nível, é 
responsável por manter os mais altos padrões de integridade, que inclui o respeito 
aos princípios, valores e normas da UA estabelecidos na presente Política, no 
Acto Constitutivo, no Direito Internacional Humanitário e dos Direitos Humanos, 
bem como no Código de Ética e Conduta e outras ferramentas da UA, incluindo 
documentos específicos de missão.  

 
4.2  Embora diferentes quadros e políticas possam ser aplicáveis a diferentes 

categorias de pessoal numa área de missão, as normas de conduta e integridade 
exigidas são semelhantes, uma vez que todas são derivadas de princípios, 
valores e normas contidas no Acto Constitutivo da União Africana.  

 
4.3  Prevê-se que todo o pessoal da missão ao serviço das OAP tenha uma conduta 

profissional, digna e disciplinada em todas as ocasiões, tendo em conta que são a 
principal interface entre a UA e a população local e representam a UA, os seus 
respectivos países e outras instituições com as quais possam estar associadas.  

 
4.4  O pessoal da missão deve respeitar as leis internacionais e locais, bem como os 

costumes e as práticas onde for compatível com as disposições da lei de direitos 
humanos e as normas internacionais relacionadas. Devem tratar os habitantes do 
país anfitrião com respeito, cortesia e consideração e agir com imparcialidade, 
integridade e tacto.  

 
4.5  O pessoal da missão deve agir de uma forma que preserve a imagem, 

credibilidade, imparcialidade e integridade da UA. A má conduta e até mesmo a 
percepção de impropriedade são inaceitáveis e têm um efeito negativo sobre a 
relação do pessoal da missão com a população local e podem causar dificuldade 
em cumprir o mandato confiado à missão.  

 
4.6  O pessoal da Missão deve abster-se de qualquer acção ou actividade 

incompatível com o mandato das OAP e outras disposições, normas bem como 
padrões legais aplicáveis. 

 
4.7  As violações do DIH e DIDH pelo pessoal da missão constituem transgressão 

grave e são motivo de sanções disciplinares e processo criminal.     
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4.8  As Regras de Participação, Directivas sobre o Uso da Força, Detenção durante as 
OAP e outros documentos específicos da missão geralmente reflectem as 
obrigações do DIH e do DIDH, e são regras que o pessoal uniformizado e outros 
profissionais que transportam armas devem seguir. As violações dessas regras 
constituirão transgressão grave e devem ser processadas pelos P/TCCs. 

 
4.9  O pessoal civil tem igualmente a responsabilidade de respeitar as disposições do 

DIH e do DIDH, os princípios e normas aplicáveis. A má conduta grave por parte 
do pessoal civil pode culminar com um processo criminal no seu país de origem e 
no país onde uma OAP tiver sido destacada.  

 
5.  Acções ou omissões constitutivas de má conduta nas OAP da UA 
 
5.1  Prevê-se que violações das normas de conduta, por acção ou omissão, 

constituem má conduta e estão divididas em duas categorias, dependendo da 
gravidade do acto, ou seja, transgressão menor e grave. A transgressão menor e 
grave podem implicar um processo criminal, sanções disciplinares ou ambos, 
dependendo da gravidade do acto.  

 
Transgressão Menor 
 
5.2  A transgressão menor é qualquer acto, omissão ou negligência que não resulte 

em, ou não é provável que resulte em grande dano ou prejuízo a um indivíduo ou 
à missão. Exemplos de transgressão menor incluem, mas não estão limitados, ao 
seguinte: 

 
a. Negligência no cumprimento do dever;  
b. Intoxicação durante o exercício de funções ou em público, não resultando 

em quaisquer danos ou lesões;  
c. Condução negligente que não resulte em quaisquer danos ou lesões;  
d. Infracções de trânsito menores, tais como excesso de velocidade e 

condução sem a devida documentação; 
e. Tomar, comunicar, possuir e fotocopiar documentos e informações oficiais 

em todas as formas inerentes ao dever, sem autorização; 
f. Atraso ao trabalho; 
g. Comportamento desordenado nas instalações de uma OAP; 
h. Mau uso básico de equipamentos da missão; 
i. Má gestão básica. 

 
Transgressão Grave 
 
5.3  A transgressão grave é qualquer acto, omissão ou negligência que resulte ou que 

possa resultar em danos graves ou lesão a um indivíduo ou à missão e/ou acto 
deliberado ou omissão que pode ter impacto no desempenho das funções da 
missão. 
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5.4 A transgressão grave inclui, mas não está limitada ao seguinte:  
 

a. Violações de DIH e DIDH; 
b. Exploração e abuso sexual (SEA); 
c. Abuso Sexual Infantil; 
d. Ameaça à vida, agressão física ou assassinato; 
e. Abuso ou tortura de pessoas ou civis detidos; 
f. Assédio, incluindo sexual e outras formas de assédio indicados na Política 

de Assédio da CUA;  
g. Descarga ilegal de armas de fogo;  
h. Quebra de sigilo;  
i. Abuso de privilégios e imunidades da União Africana;  
j. Condução em estado de embriaguez ou outra forma de condução 

negligente;  
k. Estar em estado de embriagues de forma repetida no local de trabalho ou 

em público;  
l. Ausentar-se de forma repetida ao trabalho sem permissão;  
m. Uso, posse ou distribuição de narcóticos ou drogas ilegais;  
n. Peculato ou outras malfeitorias financeiras;  
o. Desobediência deliberada de uma ordem legal, incluindo infracções 

intencionais de regulamentos, normas e instrumentos administrativos; 
p. Falsificação da titularidade e violações de processos de aquisição; 
q. Receber ou dar subornos ou qualquer gratificação ilegal; 
r. Discriminação, retribuição e/ou retaliação contra os denunciantes; 
s. Relatos maliciosos de má conduta; 
t. Actos ilícitos incluindo, mas não limitados a, actos ou tentativa de ajuda ou 

cumplicidade em actos de corrupção, abuso de autoridade incluindo 
suborno, roubo, fraude, falsificação, tráfico ilícito de drogas e narcóticos, 
seres humanos ou armas, branqueamento de capitais, contrabando, 
comércio ilegal de minerais e situações semelhantes. 

 
6.  Estratégia da UA sobre Conduta e Disciplina  
 
6.1  A abordagem da UA sobre conduta e disciplina em OAP é assegurada através da 

prevenção, aplicação e medidas correctivas.  
 
6.2  A Prevenção visa garantir que a má conduta não ocorra em primeiro lugar. Inclui 

actividades tais como o rastreio de pessoal antes do destacamento; 
sensibilização, nomeadamente através da comunicação pública (antes, durante e 
depois do destacamento); formação (destacamento prévio, indução e formação 
durante a missão) e alcance; medidas de contextualização conforme as 
particularidades do contexto em que as OAP forem destacadas, bem como 
assegurar o bem-estar e a recreação do pessoal durante a missão; e realização 
de avaliação de risco e monitorização geral.  
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6.3  A aplicação engloba actividades associadas com acções a serem levadas a cabo 
em resposta a casos de alegada má conduta relatada numa OAP. As etapas 
incluem: criação de estruturas, sistemas e processos da missão; recepção da 
alegação; avaliação da alegação; notificação e encaminhamento para 
investigação; averiguação; revisão dos resultados da investigação; acções após a 
investigação (processo administrativo/disciplinar); e responsabilização do 
indivíduo por má conduta (sanção): bem como assegurar a supervisão pelas 
estruturas na Sede Estratégica ao longo do processo. A aplicação rápida e 
consistente é essencial para o objectivo de garantir que as normas de conduta da 
UA sejam respeitadas.  

 
6.4  Medidas correctivas são aplicadas a todos os casos de má conduta, incluindo 

violações de DIDH, DIH e MAR. As medidas correctivas incluem acções de 
protecção de vítimas e testemunhas e são orientadas pelo princípio de “não fazer 
mal” e sigilo no tratamento da má conduta. Incluem igualmente acções para 
reparar uma reputação danificada.  

 
7.  Esforços de Prevenção 
 
7.1  Em colaboração com as OAP da UA, a CUA deve evitar que os indivíduos com 

registos de má conduta sejam contratados ou recontratados, em conformidade 
com a legislação em vigor e com o melhor das habilidades da UA. Isso pode 
incluir o envolvimento dos Estados-membros da UA para garantir o veto e o 
rastreio, bem como a verificação dos antecedentes criminais de todo o pessoal da 
missão, conforme o caso. A CUA deve assegurar que esses requisitos sejam 
incluídos nas directrizes e outros documentos, orientando os P/TCCs na 
preparação de recursos, incluindo o pessoal antes de qualquer destacamento. 

 
7.2  Todo o pessoal da missão deve criar e manter um ambiente que evita a má 

conduta. A liderança, incluindo a Liderança da Missão, Comandantes do 
Contingente, Comandantes do Batalhão, Comandantes da Unidade de Polícia 
Formada, Comandantes da Unidade, Gestores e Supervisores a todos os níveis 
têm uma responsabilidade especial de apoiar, implementar e desenvolver 
sistemas que impedem a má conduta, com base na liderança global do HoM e 
orientação da CUA.  

 
7.3  As OAP devem conceber sessões de formação concertadas sobre as normas de 

conduta previstas para todas as categorias de pessoal durante a missão. 
Materiais de Informação, Educação e Comunicação (IEC) tais como vídeos, 
brochuras, cartazes, panfletos e outros semelhantes serão desenvolvidos, 
conforme o caso.  

 
7.4  As OAP devem incorporar as disposições da presente Política em todos os 

materiais de indução e outros códigos de conduta relevantes para o pessoal da 
missão. 
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8.  Aplicação 
 
8.1  Denúncia de Má conduta  
 
8.1.1  As OAP, em especial o Chefe da Missão (HoM) e a Unidade de Conduta e 

Disciplina/Ponto Focal devem obter todos os relatórios sobre possível má conduta 
grave e devem proporcionar um mecanismo confidencial para indivíduos que 
desejam apresentar casos de má conduta. Todas as OAP devem criar uma 
multiplicidade de meios acessíveis de apresentação de casos de má conduta para 
todas as categorias de pessoal, a fim de garantir que os indivíduos dentro e fora 
da missão apresentem casos de má conduta sem medo de retaliação.  

 
 8.1.2  A má conduta pode ser relatada, mas não está limitada à liderança sénior e 

unidades/escritórios da missão, dependendo da estrutura da missão e o contexto 
em que uma OAP é destacada: 

 
a. Chefe de Missão; 
b. Chefe Adjunto de Missão; 
c. Comandante da Força; 
d. Comissário da Polícia; 
e. Apoio ao Chefe da Missão; 
f. Unidade de Conduta e Disciplina (CDU) ou Ponto Focal para Conduta e 

Disciplina; 
g. Representantes do pessoal na missão, incluindo as redes dentro das OAP;  
h. Chefes de Pessoal dos vários Componentes; 
i. Comandantes de Contingentes; 
j. Gabinetes ou Unidades de Protecção, Género, Direitos Humanos, Protecção 

da Criança e Assuntos Civis; 
k. Gabinete de Administração e Gestão de Recursos Humanos;  
l. Unidade ou Gabinete de Segurança; 
m. Supervisores: primeiro ou segundo supervisor de indivíduos que tenham 

cometido a alegada violação; 
n. Unidades Médicas; 
o. Gabinetes da Polícia nas OAP; 
p. Gabinetes e/ou Funcionários designados nas regiões; 
q. ONG designadas, Organizações Comunitárias e escritórios do governo 

anfitrião; e 
r. Qualquer outro gabinete que o Chefe de Missão indicar como sendo 

apropriado para receber reclamações do pessoal. 
 
8.1.3 O pessoal da missão pode igualmente denunciar casos de má conduta 

directamente à CUA, caso tenha receio razoável de retaliação e/ou caso 
considere que a queixa contra o pessoal da missão não pode ser abordada de 
forma imparcial dentro da área da missão devido à antiguidade do indivíduo ou 
outros factores convincentes, e que as acções do pessoal da missão equivalem à 
má conduta grave. Podem apresentar o caso directamente às estruturas 
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adequadas na Sede Estratégica, tais como a DOAP, o Gabinete de Ética, o 
Director de Administração e Gestão de Recursos Humanos (AHRM), o Comissário 
para Paz e Segurança ou o Presidente da CUA, fornecendo o máximo de 
informações e provas possível sobre o assunto. 

 
8.1.4 O Chefe da Missão deve realizar acções e adoptar medidas adequadas para 

garantir que os indivíduos não sejam alvos de retaliação. As referidas medidas 
podem incluir a garantia de sigilo dos relatórios, envolvimento regular e 
monitorização contínua das circunstâncias do indivíduo que faz a denúncia e, se 
as circunstâncias permitirem, transferir o indivíduo para um escritório diferente.  

 
8.2  Procedimento para lidar com má conduta 
 
8.2.1 Prevê-se procedimentos sólidos diferentes na abordagem da alegação(s) 

específica(s), se a transgressão for qualificada como menor ou grave e 
dependendo da categoria do pessoal.  

 
8.2.2  Os funcionários da UA são regidos pelas normas de conduta estabelecidas no 

Estatuto e Regulamento dos Funcionários da UA e outros instrumentos 
administrativos. Os funcionários devem respeitar as normas de conduta através 
da assinatura da sua oferta de nomeação e o respectivo contrato de trabalho na 
União Africana. 

 
8.2.3  Agentes da Polícia e Oficiais Militares de forma individual são destacados com o 

estatuto jurídico de peritos em missão, com base num acordo jurídico celebrado 
entre a CUA e o Estado-membro de origem. Devem igualmente assinar 
individualmente um termo de compromisso após o início do serviço junto da UA, 
através do qual comprometem-se a cumprir as disposições relativas às normas de 
conduta e disciplina contidas no termo de compromisso. 

 
8.2.4  A conduta e disciplina dos membros de contingentes militares são regidas pelo 

Memorando de Entendimento (MdE) celebrado entre o País Contribuinte com 
Tropas e a UA e/ou a UA e as CER/MR para o destacamento de contingentes 
militares. Através deste MdE, os Estados-membros concordam que, enquanto os 
militares permanecem sujeitos à jurisdição exclusiva dos respectivos Países 
Contribuintes com Tropas, irão cumprir as Normas de Conduta da UA e quaisquer 
outros documentos adoptados pela UA que regulam a conduta desta categoria de 
pessoal.  

 
8.2.5  A conduta e disciplina dos membros das Unidades de Polícia Formada (FPUs) 

são regidas pelo MdE celebrado entre os Países Contribuintes com Tropas e a 
UA e/ou a UA e as CER/MR para o destacamento de Unidades de Polícia 
Formada. Os Estados-membros concordam através do presente MdE que, 
enquanto os seus agentes da polícia são sujeitos à jurisdição exclusiva dos 
respectivos Países Contribuintes com Tropas, vão cumprir com as normas de 
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conduta da UA e quaisquer outros documentos adoptados pela UA que regulam a 
conduta desta categoria de pessoal.  

 
8.2.6  Para consultores individuais e prestadores de serviços, os acordos assinados 

entre eles e a UA contêm disposições sobre a obrigação de respeitar as normas 
de conduta da UA. 

 
8.2.7  O Chefe da Missão deve partilhar todas as informações relativas a todos os casos 

de má conduta sobre as quais for informado junto da CUA. O Chefe da Missão 
será apoiado nesta responsabilidade pela Unidade de Conduta e Disciplina/Ponto 
Focal. Se não houver uma Unidade de Conduta e Disciplina/Ponto Focal, o Chefe 
da Missão designará um funcionário no seu gabinete para garantir que todos os 
casos sejam encaminhados à CUA através da DOAP. 

 
8.2.8  Em todos os casos, o SRCC Adjunto na qualidade de Chefe da Componente Civil, 

o Chefe de Apoio à Missão, o Chefe de Finanças, o Comissário da Polícia e o 
Comandante da Força, devem informar por escrito ao Chefe da Missão sobre 
todos os casos de má conduta. A Unidade de Conduta e Disciplina ou Ponto 
Focal devem manter os registos e a base de dados sobre má conduta. Agindo 
dessa forma, podem procurar o auxílio das outras Unidades da Missão com a 
capacidade de manter e analisar esses dados, tais como a Célula de Rastreio e 
Análise de Baixas Civis.  

 
8.3  Imunidades do Pessoal da Missão 
 

8.3.1 O Representante Especial do Presidente ou o Chefe da Missão e outros altos 
dignitários conforme acordado entre a UA e o Estado Anfitrião, terão o estatuto de 
Funcionários especificados no Artigo VI da Convenção Geral da OUA sobre 
Privilégios e Imunidades (doravante referida como a Convenção Geral), 
concedidos os estatutos de enviados diplomáticos nos termos do direito 
internacional.  

 

8.3.2  O outro pessoal da missão, e conforme especificado no SOMA com o Estado 
Anfitrião, terá o estatuto de peritos em missão conforme previsto nos termos do 
Artigo VII da Convenção Geral que prevê a sua imunidade funcional.  

 
9.  Tratamento de casos de má conduta para o pessoal civil  
 
9.1 O pessoal civil deve cumprir as regras estabelecidas na presente Política, bem 

como o direito internacional, a lei do Estado Anfitrião (na medida em que é 
compatível com as normas e padrões do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos), a lei interna do seu país de origem, bem como vários documentos da 
missão. 
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9.2 Os privilégios e a imunidade do pessoal civil podem ser levantados pelo 
Presidente se isso for do interesse da justiça, e isso deve ser discutido entre o 
Chefe da Missão, o Presidente e o Estado Anfitrião.  

 
9.3 O estatuto do pessoal civil nas OAP da UA será regido pelo Estatuto e 

Regulamento dos Funcionários da UA (2010) para os funcionários da UA e/ou os 
termos dos seus contratos para outro pessoal civil, Directrizes Administrativas 
sobre o Recrutamento, Selecção, Destacamento e Gestão de Pessoal Civil em 
operações no terreno (2016), bem como o Acordo sobre o Estatuto da Missão 
(SOMA) celebrado entre a CUA e o Estado Anfitrião.   

 
9.4 A responsabilidade global de garantir a disciplina do pessoal civil recai sobre o 

Chefe da Missão, com autoridade delegada atribuída pelo Presidente da CUA.  
  
9.5  Todos os casos de transgressão menor cometidos pelo pessoal civil serão 

tratados administrativamente nas OAP pelo Chefe da Missão ou pelo 
representante. 

 
9.6  Em situações de má conduta grave, nomeadamente violações do DIDH e DIH 

quando aplicável, o Chefe da Missão irá informar à CUA, através da DOAP, sobre 
a questão para o devido acompanhamento com as autoridades nacionais do país 
de origem do indivíduo, a fim de incentivar o processo penal e/ou outras medidas 
correctivas necessárias, especialmente no que diz respeito à assistência às 
vítimas. 

 
Procedimentos para lidar com má conduta dos funcionários da UA numa OAP 
 

9.7  O Conselho de Disciplina definiu nos termos do Estatuto e Regulamento dos 
Funcionários da UA que deve aconselhar o Presidente ou a autoridade 
competente de qualquer outro órgão sobre as medidas disciplinares, se houver, a 
serem instituídas contra um funcionário sobre actos de má conduta que violam as 
disposições do Acto Constitutivo, o Código de Conduta e Ética, o Estatuto e 
Regulamento, o Regulamento Financeiro e quaisquer outros regulamentos ou 
regras da CUA, incluindo a presente Política, em conformidade com as Regras 
57-59 do Regulamento do Pessoal da UA.  

 
9.8  Nestes termos, o seguinte procedimento deve ser seguido em relação à má 

conduta dos funcionários da UA em OAP: 
 

a. Excepto em situações de queixas de pessoal decorrentes das suas relações 
interpessoais e a aplicação de condições de emprego que não sejam 
questões decorrentes da acção disciplinar (Regra 63 do Regulamento do 
Pessoal), uma queixa de violação das normas de conduta da UA por parte 
de um funcionário será encaminhada ao Chefe de AHRM com uma cópia a 
ser enviada ao Ponto Focal da CDU/Conduta e Disciplina. Após a recepção 
da referida queixa, o Chefe de ARHM em consulta com o Ponto Focal da 
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CDU/Conduta e Disciplina, deve notificar imediatamente o Chefe da Missão 
sobre a referida queixa. O regulamento na Regra de Pessoal 59 relativa aos 
procedimentos disciplinares deve ser rigorosamente respeitado e é adaptado 
ao contexto específico das OAP nos parágrafos (b) a (h). 

 
b. O Chefe da Missão deve analisar a questão e determinar a acção apropriada 

a ser tomada com a orientação do Gabinete de Gestão de Recursos 
Humanos, CDU/Ponto Focal, o Gabinete do Conselheiro Jurídico e qualquer 
outro Gabinete ou Unidade que possa ser relevante para o assunto em 
questão. Pode igualmente solicitar informações adicionais, comentários dos 
funcionários e/ou reunir-se com o funcionário conforme determinar, como 
parte do processo de averiguação para estabelecer o caso da prima facie 
(análise inicial para determinar se existem elementos de prova suficientes 
para apoiar um caso).  

 
c. O processo de apuramento dos factos deve iniciar dentro de sete (7) dias 

após a recepção da queixa e abordado de acordo com o Estatuto e 
Regulamento dos Funcionários da UA (Artigo 59.º sobre procedimentos 
disciplinares). Quando o processo de averiguação for concluído, o Chefe da 
Missão deve solicitar ao(s) funcionário(s) em causa para que comente sobre 
os factos a seu respeito.  

 
d. Caso o processo de averiguação não estabeleça um caso prima facie, o 

Chefe da Missão irá informar ao(s) funcionário(s) sobre o resultado e fechar 
o arquivo. Se a averiguação revelar que não houve má conduta, mas que 
são necessárias medidas administrativas, e no melhor interesse da Missão, o 
Chefe da Missão deve implementar as referidas medidas administrativas, 
conforme apropriado. 

 
e. No caso em que o processo de averiguação estabelece um caso prima facie, 

o Chefe da Missão deve apresentar todo o arquivo, incluindo os comentários 
dos funcionários, com conclusões e recomendações ao Director de AHRM 
sobre medidas adequadas, em conformidade com o Estatuto e Regulamento 
dos Funcionários. Alternativamente, pode determinar a realização de uma 
investigação BOI sobre o assunto, dependendo do assunto em questão e se 
for considerado que isso serviria o melhor interesse da missão, 
especialmente em casos de má conduta grave. O relatório de BOI será 
encaminhado ao Director de AHRM para uma acção adequada no prazo de 
30 dias após a recepção da queixa/denúncia.  

 
f. O Chefe da Missão fará o seguimento com o Director de AHRM, em consulta 

com a DOAP e informar o funcionário sobre o progresso do processo, 
conforme o caso. 

 
g. Se o processo for contra um membro de liderança da missão, ou por algum 

outro motivo convincente, é evidente para o Chefe da Missão que uma 
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investigação imparcial sobre BOI não pode ser levada a cabo na missão, o 
Chefe da Missão pode remeter a questão ao Director de AHRM, ao 
Comissário para Paz e Segurança ou ao Presidente da CUA, conforme o 
caso. Pode solicitar que um painel ou investigadores da sede estratégica 
desloquem-se à Missão para realizar uma investigação sobre o assunto. O 
painel externo ou investigadores irão partilhar o seu relatório com o Director 
de AHRM que, por sua vez, tomará as medidas adequadas e partilhará a 
informação com o Chefe da Missão, conforme apropriado. 

 
h. Caso o agente esteja envolvido num acto criminal ou a ser investigado no 

contexto de uma investigação criminal, será aplicado o Artigo 60.º do 
Estatuto e Regulamento dos Funcionários da UA sobre o processo penal 
instaurado contra um funcionário. O Chefe da Missão deve informar ao 
Director de AHRM através da DOAP quando a sua atenção for chamada em 
relação à referida situação. O Director de AHRM irá, posteriormente, tomar 
as medidas adequadas.  

 
Procedimentos para lidar com a má conduta de outras categorias de pessoal civil 
 

9.9  O procedimento para lidar com a má conduta de todos os outros funcionários 
civis, incluindo o pessoal destacado, parceiros, peritos, estagiários, voluntários, 
pessoal em missão especial, prestadores de serviços e consultores será regido 
pelos termos do seu contrato e/ou compromisso. 

 
10.  Tratamento da má conduta dos militares 
 
10.1 O pessoal militar deve cumprir as regras estabelecidas na presente Política, bem 

como o Direito Internacional, a legislação do Estado Anfitrião (na medida em que 
é compatível com as normas e padrões do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos), a lei interna do seu país de origem, bem como vários documentos da 
missão, tais como ROEs e SOPs relevantes. 

 
10.2  O estatuto do pessoal do contingente militar destacado pelos TCCs é regido 

exclusivamente pelo MdE celebrado entre a UA e os TCCs e/ou o MdE celebrado 
entre a UA e as CER/MR, e pelos SOFA/SOMA que conferem aos TCCs 
jurisdição exclusiva sobre a matéria penal envolvendo o seu pessoal. Portanto, o 
procedimento para lidar com a má conduta para os membros do contingente 
militar será seguido in paripasu (lado a lado). 

 
10.3  O estatuto dos Oficiais Militares a título individual que tiverem sido enviados a 

uma OAP por um Estado-membro da UA será regido por um acordo jurídico 
celebrado entre a UA e o Estado-membro da UA em questão e SOMA/SOFA. Os 
Oficiais Militares a título individual devem igualmente assinar de forma individual 
um termo de compromisso após o início do serviço junto da UA, através do qual 
comprometem-se a cumprir as disposições contidas na presente Política.  
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10.4  A responsabilidade geral para a adesão e o cumprimento das normas de conduta 
da UA por parte dos militares recai sobre o Comandante da Força (FC) ou o seu 
representante. No entanto, os militares permanecem membros do contingente 
nacional e são, portanto, sujeitos aos Códigos de Conduta da sua respectiva 
autoridade militar nacional, além das disposições da presente Política. 

 
10.5  A UA e os TCCs atribuem ao Comandante do Contingente Nacional a 

responsabilidade funcional relativa à disciplina e o bom desempenho de todos os 
membros do contingente, enquanto destacados para as OAP da UA.  

 
10.6  Após a recepção de um relatório sobre a má conduta, o Comandante do 

Contingente deve notificar prontamente ao Comandante da Força e ao 
CDU/Ponto Focal sobre a alegação que tiver sido trazida à sua atenção.  

 
10.7  O Comandante do Contingente deve iniciar investigações sobre o assunto no 

prazo de 7 dias após a recepção da queixa e informar ao Chefe da Missão 
através do Comandante da Força.  

 
10.8  No caso em que o Comandante do Contingente não realizar uma investigação 

sobre um assunto após a notificação no prazo de 7 dias, em particular, se tiver 
sido cometida uma infracção grave, deve notificar a questão ao Comandante da 
Força no prazo de 24 horas após 7 dias. Se não agir dessa forma, o Comandante 
do Contingente será considerado incapaz de realizar a referida investigação.  

 
10.9  Se o Comandante do Contingente for incapaz de realizar uma investigação por 

qualquer motivo, deve notificar ao Comandante da Força no período de 7 dias.  
 
10.10  O Comandante do Contingente deve informar ao Chefe da Missão através do 

Comandante da Força sobre o(s) resultado(s) da investigação e/ou a acção 
disciplinar que tiver sido tomada em todos os casos de má conduta num prazo de 
30 dias após a recepção de uma queixa/denúncia.  

 
10.11  Em todos os casos em que as OAP ou a UA tiverem informações fiáveis de que 

um membro do contingente cometeu uma infracção grave, a OAP e/ou a UA 
devem notificar o Comandante do Contingente no prazo de 7 dias. No caso em 
que a(s) alegação(s) é/são contra o Comandante do Contingente, o Chefe da 
Missão deve informar à CUA através de canais apropriados e esta, deve 
aconselhar o TCC em causa sobre a acção apropriada a ser tomada. 

 
10.12  O Comandante da Força pode igualmente recomendar ao Chefe da Missão para a 

instituição de um BOI se isso satisfazer o melhor interesse da missão e por 
quaisquer actos de má conduta grave ou actos que têm o potencial de prejudicar 
a imagem, a credibilidade ou a integridade da UA. Em tais casos, o Chefe da 
Missão irá instituir o BOI incluindo o pessoal civil, ou seja, monitores de direitos 
humanos, o agente de segurança da UA, o oficial de género e o assessor de 
protecção à criança, dependendo do assunto em questão. Onde e quando 
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possível e apropriado, o(s) referido(s) BOI(s) será(ão) realizado(s) juntamente 
com o contingente. Quando o inquérito ou o BOI forem concluídos, o Comandante 
da Força ou o Chefe da Missão, conforme o caso, informará ao Comandante do 
Contingente e à CUA sobre os resultados, conforme o caso, para que a acção 
disciplinar seja tomada.  

 
10.13 Todos os casos de má conduta menor serão tratados administrativamente pelo 

Comandante da Força ou pelos Comandantes do Contingente. 
 
10.14 Após a recepção das recomendações do BOI e a decisão final do Chefe da 

Missão, tal como referido acima, o Comandante da Força ou outro supervisor 
responsável pela manutenção da disciplina tomará as medidas administrativas 
e/ou disciplinares apropriadas. Essas acções incluem as seguintes:  

 
a. Destituição do cargo no comando;  
b. Transferência para outra posição/área após reciclagem, se necessário;  
c. Retirada de benefícios e concessões previstas para o pessoal da missão;  
d. Suspensão de licença/período compensatório;  
e. Recuperação total ou parcial do Subsídio de Subsistência durante a Missão, 

nos casos de perda financeira para a Organização;  
f. Recomendação para repatriamento;  
g. Censura ou repreensão escrita, incluindo uma possível recomendação de 

não elegibilidade para futuras missões da CUA.  
 
10.15 Após a notificação por parte do Chefe da Missão dos resultados de BOI, a CUA irá 

interagir com as autoridades nacionais do TCC sobre a acção disciplinar tomada, 
os resultados dos processos penais e/ou outras medidas correctivas necessárias, 
especialmente no que diz respeito à assistência às vítimas.  

 
10.16 Se a UA estiver ciente de que nenhuma acção é tomada pelo TCC, a CUA deve 

trazer o assunto à atenção do Conselho de Paz e Segurança para apreciação de 
possíveis acções futuras a serem tomadas. 

 
11.  Tratamento de má conduta dos Agentes da Polícia 
 
10.1  Os agentes da polícia devem cumprir as regras estabelecidas na presente 

Política, bem como o Direito Internacional, a legislação do Estado Anfitrião (na 
medida em que é compatível com as normas e padrões do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos), a lei interna do seu país de origem, bem como vários 
documentos da missão, tais como as Directivas sobre o Uso da Força e SOPs 
relevantes. 

 
11.2  O estatuto do Pessoal das Unidades Policiais Formadas (FPU) destacado pelos 

TCCs é regido exclusivamente pelo MdE celebrado entre a UA e os PCCs e/ou o 
MdE celebrado entre a UA e as CER/MR, e no âmbito dos SOFA/SOMA que 
conferem aos PCCs jurisdição exclusiva sobre a matéria penal envolvendo o seu 
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pessoal. Portanto, o procedimento para lidar com a má conduta dos membros das 
Unidades Policiais Formadas (FPUs) será seguido in paripasu (lado a lado). 

 
11.3  O estatuto dos Oficiais Militares individuais (IPOs) que foram enviados a uma 

OAP por um Estado-membro da UA será regido por um acordo jurídico celebrado 
entre a UA e o Estado-membro da UA em questão e os SOMA/SOFA. Os Oficiais 
Militares individuais devem igualmente assinar individualmente um termo de 
compromisso após o início do serviço junto da UA, através do qual comprometem-
se a cumprir as disposições contidas na presente Política. 

 
11.4  A responsabilidade global para a adesão e o cumprimento das normas de conduta 

da UA dos agentes da polícia cabe ao Comissário da Polícia ou ao seu 
representante. No entanto, os agentes da polícia permanecem sujeitos aos seus 
Códigos de Conduta nacionais, além das disposições da presente Política.  

 
11.5  A UA e os PCCs atribuem às Unidades da Polícia Formada a responsabilidade 

funcional para a disciplina e a boa conduta de todos os membros da Unidade, 
enquanto destacados para as OAP da UA.  

 
11.6  Após a recepção de um relatório sobre a má conduta, o Comandante da Unidade 

deve notificar prontamente ao PC e à CDU/Ponto Focal sobre a alegação que 
tiver sido trazida à sua atenção.  

 
11.7  O Comandante da Unidade deve iniciar investigações sobre o assunto no prazo 

de 7 dias após a recepção da queixa e informar ao Chefe da Missão através do 
PC.  

 
11.8  No caso em que o Comandante da Unidade não realizar uma investigação sobre 

um assunto após a notificação no prazo de 7 dias, em particular, se tiver sido 
cometida uma infracção grave, o Comandante da Unidade deve notificar ao PC no 
prazo de 24 horas após 7 dias. Caso não siga esse procedimento, o Comandante 
da Unidade será considerado incapaz de realizar a referida investigação.  

 
11.9  Se o Comandante da Unidade for incapaz de realizar uma investigação por 

qualquer motivo, deve notificar ao PC no período de 7 dias.  
 
11.10 O Comandante da Unidade deve informar ao Chefe da Missão através do PC 

sobre o(s) resultado(s) da investigação e/ou a acção disciplinar que tiver sido 
tomada em todos os casos de má conduta no prazo de 30 dias após a recepção 
de uma queixa/denúncia.  

 
11.11 Em todos os casos em que as OAP ou a UA tiverem informações fiáveis de que 

um membro do contingente cometeu uma infracção, a OAP e/ou a UA devem 
notificar o Comandante da Unidade no prazo de 7 dias. No caso em que a(s) 
alegação(s) for/forem contra o Comandante da Unidade, o Chefe da Missão deve 
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informar à CUA através de canais apropriados e esta deve aconselhar o PCC em 
causa sobre a acção apropriada a ser tomada. 

 
11.12 O PC pode igualmente recomendar ao Chefe da Missão para a instituição de um 

BOI em prol do melhor interesse da missão e por quaisquer actos de má conduta 
grave ou actos que tiverem o potencial de prejudicar a imagem, a credibilidade ou 
a integridade da UA. Em tais casos, o Chefe da Missão irá instituir o BOI incluindo 
o pessoal civil, ou seja, monitores de direitos humanos, o agente de segurança da 
UA, o oficial de género e o assessor de protecção da criança, dependendo do 
assunto em questão. Onde e quando possível e apropriado, o(s) referido(s) BOI(s)  
será(ão) realizado(s) juntamente com o contingente. Quando a investigação ou o 
BOI forem concluídos, o PC ou o Chefe da Missão, conforme o caso, informará ao 
Comandante da Unidade e à CUA sobre os resultados, conforme o caso, para 
que a acção disciplinar seja tomada.  

 
11.13 Todos os casos de transgressão menor serão tratados administrativamente pelo 

Comandante da Polícia ou pelos Comandantes das Unidades. 
 
11.14 Após a recepção das recomendações do BOI e a decisão final do Chefe da 

Missão, tal como referido acima, o PC ou outro supervisor responsável pela 
manutenção da disciplina tomará as medidas administrativas e/ou disciplinares 
apropriadas. Essas acções incluem as seguintes:  

 
a. Destituição do cargo no comando;  
b. Transferência para outra posição/área após reciclagem, se necessário;  
c. Retirada de benefícios e concessões previstas para o pessoal da missão;  
d. Suspensão de licença/período compensatório;  
e. Recuperação total ou parcial do Subsídio de Subsistência durante a Missão, 

nos casos de perda financeira para a Organização;  
f. Recomendação para repatriamento;  
g. Censura ou repreensão escrita, incluindo uma possível recomendação de 

não elegibilidade para futuras missões da CUA.  
 
11.15 Após a notificação por parte do Chefe da Missão dos resultados do BOI, a CUA irá 

interagir com as autoridades nacionais do PCC sobre a acção disciplinar tomada, 
os resultados dos processos penais e/ou outras medidas correctivas necessárias, 
especialmente no que diz respeito à assistência às vítimas.  

 
11.16 Se a UA estiver ciente de que nenhuma acção foi tomada pelo PCC, a CUA deve 

trazer o assunto à atenção do Conselho de Paz e Segurança para apreciação de 
possíveis acções futuras a serem tomadas. 

 
12.  Responsabilidades Individuais, dos Gestores e dos Comandantes 
 

12.1  Todo o pessoal que presta serviços nas OAP da UA deve familiarizar-se com os 
valores, padrões e normas de conduta da UA, incluindo a participação em 
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sessões de formação e devem manter esses padrões em todos os momentos, no 
local de trabalho e fora do local de trabalho, em serviço e fora de serviço, 
incluindo durante as férias. Qualquer violação da norma prevista, quando 
apropriado, pode ser encaminhada para investigação e eventual acção judicial 
perante os tribunais nacionais e/ou tribunais militares dos Estados-membros, 
quando as referidas violações constituírem crimes nos termos da legislação 
nacional. 

 
12.2  Os gestores e os comandantes são responsáveis pela tomada de medidas de 

prevenção e abordagem da má conduta por parte dos seus subordinados. Prevê-
se que devem garantir que o pessoal sob seu comando ou sob sua supervisão 
esteja ciente das normas de conduta da UA, incluindo através da organização de 
sessões de formação e promoção do cumprimento das normas de conduta da UA. 

 
12.3  Os Comandantes são responsáveis por impedir violações da lei e por tomar as 

medidas disciplinares necessárias, onde são identificadas violações. O facto de 
que um Comandante não deu ordem, autorizou ou conscientemente concordou 
com uma violação da lei por um subordinado, isso não irá tirar-lhe a 
responsabilidade em relação ao facto de ter tomado conhecimento do assunto, ou 
devido às circunstâncias no momento, se devia ter tomado conhecimento de que 
as forças/unidades sob seu comando estavam a cometer ou a preparar-se para 
cometer uma infracção/crimes, e se o Comandante não tiver adoptado todas as 
medidas necessárias e razoáveis ao seu alcance para prevenir ou reprimir a sua 
prática ou para levar o assunto à autoridade competente para investigação ou 
processo. 

 
12.4  Os gestores e comandantes serão igualmente responsabilizados em termos de 

desempenho em relação ao exercício das suas funções no que diz respeito à 
conduta e disciplina. Para os Chefes da Missão, isso é alcançado através de 
disposições contidas nos seus contratos e/ou cartas de nomeação. Para todos os 
outros gestores e comandantes, o desempenho no exercício das funções no que 
diz respeito à conduta e disciplina será avaliado através de mecanismos de 
avaliação de desempenho aplicáveis ao gestor ou ao comandante. 

 
13. Acções para salvaguardar a imagem e a reputação das OAP e da UA 
 
13.1  Para as alegações de má conduta grave que têm implicações na reputação e na 

imagem da UA e da Missão, o Chefe da Missão irá trabalhar em estreita 
colaboração com os departamentos relevantes da missão incluindo, mas não 
limitado ao Porta-voz, Comunicação, Divulgação e Relações Públicas, Assuntos 
Jurídicos, Políticos e Civis, Departamento da Mulher e Género, e em estreita 
consulta com a DOAP da UA, para proteger e salvaguardar a reputação da 
Missão e da UA em geral. Isso pode ser especialmente necessário se as 
alegações tiverem gerado interesse público e dos meios de comunicação social.  
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13.2  Em geral, o Chefe da Missão deve evitar a criação de uma ausência visível na 
prestação de contas, pois isso poderia dar origem a uma percepção de que a UA 
não leva o assunto a sério. Em vez disso, deve ser cooperativo, transparente e 
demonstrar responsabilidade, seriedade e envolvimento pleno no assunto.  

 
13.3  Consequentemente, o Chefe da Missão, o pessoal de informação pública e 

comunicação, bem como os outros componentes acima mencionados, devem 
trabalhar em conjunto para alcançar os seguintes objectivos fundamentais:  

 
a. Comunicar que a UA e a OAP estão plenamente envolvidos e 

comprometidos em abordar as alegações de má conduta e que irão 
prontamente investigar ou que estão a investigar, conforme o caso, e 
pretendem adoptar ou garantir que sejam adoptadas medidas adequadas 
contra os culpados;  

 
b. Comunicar transparência por parte da missão através do envolvimento com 

os queixosos e suas famílias sobre a acção a ser levada a cabo pela missão, 
sem comprometer qualquer investigação que estiver a ser realizada;  

 
c. Dissipar rumores e intrigas prejudiciais com factos, de modo que os meios de 

comunicação social e a população local vejam a missão como credível e 
fiável por meio de, entre outros aspectos, disponibilização de informações 
através de vários canais facilmente acessíveis com o devido respeito para 
proteger a integridade da investigação, os direitos do devido processo dos 
supostos autores, bem como a segurança e o bem-estar das supostas 
vítimas; e  

 
d. Incentivar relatos precisos de incidentes por parte dos meios de 

comunicação, fornecendo informações claras e detalhes, sem comprometer 
ou prejudicar a investigação ou divulgação da identidade das partes 
prematuramente.  

 
14. Assistência às vítimas de má conduta 
 
14.1  Quando a má conduta resultar em ferimentos e/ou danos, uma assistência 

abrangente, oportuna e adequada e/ou reparação devem ser prestados aos 
queixosos, às vítimas, bem como às suas famílias, conforme apropriado. 

 
14.2  A UA vai garantir que as vítimas recebam o apoio e a atenção que merecem, a 

partir do momento em que uma alegação for recebida até que haja um 
resultado. A referida assistência pode ser, por exemplo, sob a forma de 
cuidados médicos, apoio psicossocial, assistência jurídica e necessidades 
materiais imediatas tais como alimentos, cuidados médicos, vestuário e abrigo 
seguro. 
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14.3  O Chefe da Missão criará um mecanismo para a assistência às vítimas ou para 
trabalhar com o sistema existente, se for o caso, para facilitar o apoio e 
assistência às vítimas de má conduta, particularmente em casos de violações 
do DIH, DIDH e do SEA. A este respeito, o Chefe da Missão deve ser apoiado 
pela CDU/Ponto Focal, e/ou os departamentos de género, assuntos civis, 
direitos políticos ou humanos ou as unidades que têm fortes laços com a 
comunidade local e ONG na área da missão, especialmente os que estão 
envolvidos em assuntos de mulheres e crianças. O referido mecanismo deve 
considerar várias formas e meios de assistência às vítimas. 

 
14.4  Ao analisar os casos e pedidos de assistência, o mecanismo criado deve 

consultar as ONG, líderes comunitários, organizações de base comunitária e 
quaisquer outros indivíduos, a fim de tomar decisões informadas e prudentes.  

 
14.5 Os queixosos e/ou vítimas devem receber assistência básica e apoio 

individualmente adaptado, de acordo com as suas necessidades individuais 
directamente decorrentes da alegada má conduta. Esta assistência e apoio 
podem incluir apoio logístico (viagens, alojamento e interpretação), assistência 
médica, assistência jurídica, apoio psicossocial, assistência material imediata 
tal como alimentos, medicamentos, vestuário, abrigo de emergência e mais 
seguro, conforme necessário. Isso pode igualmente incluir uma referência a 
outra organização, ONG ou outra entidade que é capaz de prestar assistência 
adequada à vítima, quando disponível. 

 
14.6  O mecanismo de assistência visa considerar todos os casos que necessitam de 

assistência, como resultado de um acto de má conduta e recomendar tipos 
específicos de assistência para cada caso. Agindo dessa forma, este 
mecanismo será orientado pelos seguintes princípios:  

 
a. As vítimas, especialmente as vítimas de SEA, são geralmente vulneráveis, 

desfavorecidas, com pouca ou nenhuma educação e recursos e são 
frequentemente condenadas ao ostracismo e são marginalizadas pelas 
suas comunidades.  

 
b. A assistência é voluntária; portanto, a vítima não pode ser forçada ou 

coagida a aceitar a ajuda. É uma boa prática para obter o consentimento 
da vítima de forma verificável de que ela aceita a assistência prestada. 

 
c. A consideração principal na prestação de assistência é o melhor interesse 

das vítimas e os recursos disponíveis e acessíveis às OAP. Nestes 
termos, qualquer assistência prestada não deve prejudicar a vítima. A 
assistência e o apoio deverão ser prestados de uma forma que não 
aumente o trauma sofrido pela vítima, que não cause mais estigmatização 
ou exclua ou discrimine outras vítimas. 
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d. As circunstâncias de cada caso irão variar e a assistência deve ser 
prestada em conformidade. No entanto, deve-se envidar esforço para 
minimizar as disparidades entre casos comparáveis ou semelhantes. 

 
e. A assistência deve complementar, ao invés de duplicar, o apoio existente 

às vítimas de abuso e violência e, à medida do possível, devem ser 
integradas em programas existentes. Consequentemente, a missão 
poderia considerar a celebração de acordos com ONG para fornecer 
serviços directamente às vítimas e, por sua vez, proceder ao reembolso 
directo às ONG ou prestar apoio às ONG.  

 
f.   Se as crianças nascerem como resultado da má conduta por parte do 

pessoal da missão, a assistência a ser prestada deve ser no melhor 
interesse da criança. 

 
g. A duração da prestação de assistência deve ser definida de acordo com 

as necessidades individuais que resultam directamente da má conduta;  
 
h. A assistência prestada às vítimas deve ser separada dos processos de 

alegação e de investigação. Em nenhum momento deve-se prestar 
assistência condicionada à cooperação das vítimas num processo de 
investigação; 

 
i.   A prestação de qualquer assistência e apoio por parte da OAP não é 

necessariamente um reconhecimento da validade das reivindicações ou 
uma indicação de aceitação da responsabilidade jurídica do alegado 
agressor, PSO ou CUA. 

 
14.7  A OAP deve ponderar sobre a nomeação de um Advogado/Facilitador de uma 

vítima para todos os casos de má conduta grave, em particular em caso de 
violação do DIH, DIDH e do SEA. Para apresentar uma queixa e pedido de 
assistência, o queixoso pode precisar de ajuda de alguém com quem tem 
confiança e que pode apresentar os seus interesses e servir como facilitador e 
“voz” no processo. Consequentemente, o Advogado/Facilitador da vítima não 
deve ser Pessoal da Missão, mas poderia ser da comunidade ou de várias 
ONG. A consideração crítica é que a vítima tem confiança no 
Advogado/Facilitador da vítima. 

 
14.8  A OAP deve desenvolver um sistema de rastreio e acompanhamento de todos 

os casos de assistência. O assunto será considerado encerrado quando a 
vítima tiver sido totalmente assistida e quando tiverem sido atendidas as 
necessidades decorrentes da má conduta de forma independente.  

 
14.9  A OAP deve manter de forma segura os registos adequados das suas 

deliberações e elaborar um relatório anual de todas as vítimas atendidas que 
incluem todas as informações relevantes fundamentais, incluindo o tipo de 
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assistência prestada, o custo da assistência prestada e as circunstâncias das 
vítimas para o melhor conhecimento do Comité. Indica igualmente se o assunto 
está encerrado ou se está em curso e destaca qualquer aspecto que necessita 
de acompanhamento adicional com as autoridades nacionais. O presente 
relatório será encaminhado à CUA através da DOAP para revisão, análise e 
outras medidas, conforme apropriado. 

 
15.  Funções na implementação da Política  
 
15.1  Abaixo uma descrição das principais funções e responsabilidades dos principais 

intervenientes para a implementação da presente política.  
 
15.2  CPS 
 

a. Envolver-se em/e dar orientação geral através da revisão e aprovação de 
políticas e directrizes relacionadas com a conduta e disciplina, incluindo 
SEA, protecção de denunciantes, assistência às vítimas, compensação, 
bem-estar e recreação, entre outros; 

 
b. Supervisionar a implementação de um regime de conduta e disciplina 

rigoroso e eficaz através da monitorização e apresentar recomendações 
necessárias, conforme apropriado; 

 
c. Envolver os Órgãos Deliberativos da UA pertinentes e orientar a CUA a 

submeter relatórios regulares sobre conduta e disciplina nas OAP da UA; 
 
d. Envolver as OAP da UA de forma mais estreita através do uso de diferentes 

ferramentas, tais como vídeo-conferências, visitas programadas às OAP e 
missões de solidariedade. 

 
15.3  Envio de Pessoal (militar, policial e civil) dos Estados-membros da UA às 

OAP 
 

a. Atribuir aos comandantes dos contingentes e das unidades a autoridade 
necessária para realizar investigações, encaminhar os casos às autoridades 
nacionais relevantes, informar o Chefe de Missão sobre todos os casos de 
má conduta e adoptar medidas disciplinares, se for o caso; 

 
b. Assegurar que os comandantes dos contingentes e das unidades cumpram e 

façam cumprir as leis nacionais e internacionais relevantes, incluindo a 
legislação interna do Estado Anfitrião, bem como normas de conduta da UA; 

 
c. Defender o princípio da responsabilidade de comando para todos os 

comandantes; 
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d. Fornecer informações à CUA através da DOAP, sobre todas as questões 
disciplinares e as medidas tomadas contra as violações graves e má 
conduta, incluindo o resultado das investigações e das acções do Ministério 
Público numa base regular; 

e. Garantir que todo o pessoal a ser destacado para uma OAP da UA, incluindo 
Agentes da Polícia e Oficiais Militares sejam formados sobre a conduta e 
disciplina antes do seu destacamento. Isso inclui a revisão dos 
procedimentos de preparação para o destacamento, a fim de garantir que o 
mesmo incorpore a conduta e disciplina, direitos humanos, questões de 
género e SGBV; 

 
f. Considerar e integrar a formação relacionada com a conduta e disciplina no 

programa nacional de instituições de formação, especialmente, mas não se 
limitando à protecção civil e de crianças, SGBV, direitos humanos e temas 
sobre o género; 

 
g. Realizar várias audiências, incluindo no tribunal militar, de acordo com as 

leis e os procedimentos nacionais assim que relatos de má conduta forem 
apresentados, de preferência na área da missão; 

 
h. Garantir que os indivíduos acusados de violações graves sejam processados 

nos seus países de origem e manter a CUA informada sobre os resultados 
de qualquer processo;  

 
i. Criar um mecanismo para verificar que os criminosos anteriores não sejam 

destacados ou novamente destacados para as OAP; 
 
j. Cooperar com a CUA na realização de verificações de pessoal civil a ser 

destacado para as OAP da UA; 
 
k. Cooperar e ajudar as OAP através da sensibilização da população local 

sobre os padrões previstos de comportamento do pessoal da missão da UA; 
 
l. Trabalhar em parceria com as OAP da UA para sensibilizar o pessoal da 

missão da UA sobre as leis locais, cultura, costumes e tradições; 
 
m. Apoiar e/ou facilitar campanhas de sensibilização, incluindo a criação e 

divulgação de meios e vias acessíveis para a apresentação de denúncias 
junto das OAP da UA sobre investigações, conforme o caso; 

 
n. Designar um oficial de ligação ou ponto focal para questões de conduta e 

disciplina; 
 
o. Facilitar o apoio às vítimas e aos esforços de reparação. 
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15.4  CUA 
 

a. Dirigir e coordenar a implementação do quadro e da estratégia relativa às 
questões de conduta e disciplina; 

 
b. Elaborar um plano de trabalho para a implementação da presente política 

com indicadores claros e resultados previstos; 
 
 
c. Criar uma capacidade adequada sobre conduta e disciplina a nível da Sede 

da CUA e nas OAP da UA, para monitorizar e responder aos casos de má 
conduta; 

 
d. Rever e coordenar esforços para fortalecer as disposições contidas nos 

Memorandos de Entendimento (MdE) com os T/PCCs, bem como outros 
quadros jurídicos com os Estados-membros da UA sobre Conduta e 
Disciplina, incluindo SEA; 

 
e. Envolver os Estados-membros da UA, nomeadamente os T/PCCs para 

reforçar e monitorizar a implementação de actividades e promover uma 
abordagem de colaboração; 

 
f. Sensibilizar, capacitar e esclarecer as expectativas sobre a conduta e 

disciplina para a liderança de vários T/PCCs; 
 
g. Desenvolver e manter uma base de dados segura sobre o rastreio e análise 

da má conduta (MTAD) e sistema de prestação de contas, usando 
desenvolvimentos nas TIC para todas as OAP da UA; 

 
h. Criar um mecanismo para verificar se criminosos anteriores não são 

destacados ou novamente destacados para as OAP, em cooperação com os 
T/PCCs; 

 
i. Fazer o acompanhamento com as autoridades nacionais das acções 

tomadas a respeito da conduta e disciplina em relação à prevenção, 
investigação, acusação, disciplina, reparação, punição, assistência às 
vítimas e responsabilização; 

 
j. Trabalhar com os T/PCCs para sensibilizar e criar capacidade em relação à 

conduta e disciplina, usando várias formas incluindo TIC adequadas; 
 
k. Fortalecer os mecanismos para assegurar a responsabilidade civil para a má 

conduta; 
 
l. Elaborar uma lista de verificação para os T/PCCs sobre todas as prioridades 

acima mencionadas que são relevantes e que incluem actividades que 
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devem ser realizadas, indicadores e um mecanismo de monitorização e 
revisão; 

 
m. Elaborar uma estratégia de comunicação para gerir as relações com 

entidades externas, incluindo parceiros, partes interessadas e os meios de 
comunicação social, etc.; 

 
n. Desenvolver várias ferramentas de comunicação estratégica a fim de incutir 

e reforçar o sentido de solidariedade africana, o desenvolvimento de um 
sentimento de camaradagem, propósitos partilhados e autodisciplina; 

 
o. Apresentar relatórios periódicos sobre conduta e disciplina nas OAP para o 

CPS da UA. 
 
15.5  OAP da UA 
 

a. Liderar e gerir esforços sobre conduta e disciplina a nível da Missão; 
 
b. Priorizar e promover o compromisso e a adesão às normas de conduta e 

disciplina, através de várias comunicações e acções; 
 
c. Criar pontos focais, oficiais ou uma unidade de conduta e disciplina para 

abordar questões de conduta e disciplina, conforme o caso;  
 
d. Criar pontos de entrada acessíveis e relevantes para a população de 

acolhimento, a fim de envolvê-la nas questões de conduta e disciplina, 
incluindo a elaboração de relatórios num ambiente seguro e de sigilo; 

 
e. Elaborar e implementar um plano de trabalho sobre conduta e disciplina 

apropriado às OAP que seja abrangente, inclusivo e que envolva todo o 
pessoal e que seja adaptado para atender às circunstâncias e realidades das 
OAP;  

 
f. Operacionalizar e implementar políticas, directrizes, SOPs e directivas sobre 

conduta e disciplina; 
 
g. Criar e manter de forma segura registos actualizados de casos de conduta e 

disciplina e garantir que os mesmos sejam actualizados em MTDS; 
 
h. Preparar e partilhar regularmente e, no mínimo, relatórios mensais sobre 

actividades relacionadas com conduta e disciplina em geral e em casos 
específicos com a CUA. 
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16. Entrada em Vigor 
 
16.1  A presente Política entrará em vigor após a aprovação pelo Comité Técnico 

Especializado da Defesa, Protecção e Segurança. 
 
16.2  A presente Política pode ser alterada e revista periodicamente, como e quando 

necessário. 
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Abreviações e Acrônimos 
 
AMISOM Missão da União Africana na Somália 
ASF  Força Africana em Estado de Alerta 
UA  União africana  
CUA   Comissão da União Africana  
CC  Comandante do Contingente 
UCD  Unidade de Conduta e Disciplina 
CdM  Chefe da Missão 
DIDH  Direito Internacional dos Direitos Humanos 
DIH  Direito Internacional Humanitário 
MdE  Memorando de Entendimento 
ONG  Organização Não Governamental 
PCC  País Contribuinte com a Polícia 
CPS   Conselho de Paz e Segurança 
DPS  Departamento de Paz e Segurança 
DOAP  Divisão de Operações de Apoio à Paz    
OAP           Operação de Apoio à Paz 
SDGEA Declaração Solene sobre a Igualdade do Género em África 
AES  Abuso e Exploração Sexual  
SGBV  Violência Sexual Baseada no Género 
SOFA  Estado do Acordo das Forças  
SOMA  Estado do Acordo da Missão  
TCC  País Contribuinte com Tropas 
T/PCC Países contribuintes com Tropas/Policiais 
NU  Nações Unidas  
UNSCR Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
WGDD Direcção da Mulher, Género e Desenvolvimento 
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Definições 
 
Para efeitos da presente Política, são aplicáveis as seguintes definições: 
 
1. "Prestação de contas" refere-se a medidas tomadas para reconhecer, assumir a 

responsabilidade, e remediar as violações do direito internacional humanitário e dos 
direitos humanos, políticas da UA, regras e regulamentos, regulamentos 
específicos da missão. Isto inclui o estabelecimento de sistemas destinados a 
garantir que os funcionários da OAPOAP da UA ajam em conformidade com as 
suas obrigações e deveres internacionais e internas. 
 

2. “Presidente”: significa o chefe da Comissão da União Africana. 
 
3. "Criança" é todo ser humano com idade inferior a 18 anos. 
 
4. “As crianças nascidas resultantes do abuso e exploração sexual” refere-se a 

crianças que são encontradas pelos processos judiciais e de investigação (inclusive 
por provas médicas de testes/DNA) das autoridades competentes da UA e 
nacionais ou através da admissão de culpa de ter nascido como resultado da 
exploração e abuso sexual por pessoal da equipe ou da missão da UA numa OAP 
da UA. 

 
5. “Pessoal Civil” é composta por todos os indivíduos ao serviço da OAP, 

independentemente do seu acordo contratual, mas que não sejam membros da 
polícia ou da componente militar e inclui membros do pessoal da Comissão da 
União Africana, quando é afectada na zona da missão. 

 
6. "Queixoso" é uma pessoa que traz uma alegação de má conduta cometido por 

pessoal da missão ou outro pessoal da UA para à atenção da UA em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos, mas cujos pedidos ainda não foram 
estabelecidos pelos processos administrativos, investigativos e judiciais pertinentes 
da UA. Um queixoso pode ser uma vítima, testemunha ou qualquer outra pessoa 
que está ciente da má conduta. 

 
7. “Acto Constitutivo” significa o Tratado que institui a União Africana. 
 
8. “Consultor” significa qualquer pessoa/empresa recrutado/designado para o efeito 

de prestação de serviços num período de tempo pré-determinado e sobre termos e 
condições de serviço específicos, por um período não superior a três meses. 

 
9. “Boa Governação” refere-se aos processos de elaboração e execução de 

decisões. Não é necessariamente sobre a tomada de decisões 'correctas', mas 
sobre o melhor processo possível para tomar essas decisões. Geralmente têm as 
seguintes características principais: É participativa, consensual orientado, 
responsável, transparente, ágil, eficaz e eficiente, equitativa e inclusiva e segue a 
regra de direito. Ela garante que a corrupção seja minimizada, os pontos de vista 



Assembly/AU/Decl.5(XXXII) 
Anexo 

Pág. 39 

 

 

das minorias sejam tomados em consideração e que as vozes dos mais vulneráveis 
na sociedade sejam ouvidas na tomada de decisões. Ademais, é igualmente 
sensível às necessidades presentes e futuras da sociedade. 

 
10. “Impunidade” significa a falta de vontade, de facto ou de jure (na prática ou na lei), 

de trazer os perpetradores de violações à responsabilidade - seja em processos 
penais, civis, administrativas ou disciplinares e/ou recusa de cumprir com 
obrigações compensatórias, conforme o determinado pelo organismo competente.   

 
11. “Estado-Membro” significa um Estado-Membro da UA. 
 
12. “Militares” significa todos os membros da componente militar, incluindo os 

membros militares contingentes, Oficiais de Estado-Maior, militares Individuais e 
outros membros das forças armadas implantados numa base de OAP. 

 
13. “Má Conduta” é qualquer acto, omissão ou negligência, incluindo actos criminosos, 

que é uma violação de: 
 

(i) princípios fundamentais da UA e normas, conforme o plasmado no seu Acto 
Constitutivo, nos protocolos, nas políticas e directrizes que possam ser 
aplicáveis na Zona da Missão; 

 
(ii) directivas específicas da missão, Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP), Regras de Engajamento (ROE), Directivas do Uso da Força, ou 
regras aplicáveis, regulamentos ou instrumentos administrativos; 

 
(iii) SOFA / SOMA; 

 
(iv) leis locais relevantes e aplicáveis que não sejam contrárias às normas e 

padrões de direitos humanos; e 
 

(v) direito internacional humanitário, o direito internacional e regional de direitos 
humanos e direito internacional dos refugiados. 

 
14. “Zona da Missão” significa a área designada duma base de OAP conforme o 

descrito no mandato do  CPS. 
 

15. “Pessoal da Missão” é composto por todos os indivíduos nas forças armadas, na 
polícia e as componentes civis numa base da OAP. 

 
16. “Pessoal da Polícia” significa todos os membros das Unidades Polícias Formadas 

e Policiais Individuais numa base da OAP. 
 
17. “Correctivo” significa uma reparação ou de alívio proporcionado a uma vítima ou 

ao seu familiar mais próximo que tenha sofrido danos físicos ou mentais causados 
por actos ou omissões imputáveis aos membros do Pessoal da Missão ou 



Assembly/AU/Decl.5(XXXII) 
Anexo 

Pág. 40 

 

 

funcionários da UA. No contexto desta Política, um correctivo inclui recursos legais, 
reparações, compensação, restituição, indemnização ou compensação justa. 

 
18.  “Pessoal Destacado” significa qualquer pessoa a partir de um Estado-Membro ou 

qualquer organização transferido para a União para realizar uma missão temporária 
com um Órgão da União mediante aos termos e condições acordados por todas as 
partes envolvidas. 

 
19.  “Má Conduta Grave” significa qualquer acto, omissão ou negligência que resulte, 

ou possa resultar, em danos graves ou lesão à um indivíduo ou a missão e/ou acto 
deliberado ou omissão que pode ter impacto no desempenho das funções da 
missão. 

 
20.  “Abuso sexual” refere-se a qualquer acção ou comportamento de natureza sexual 

que coage, ameaça ou força uma pessoa a exercer uma actividade sexual (com ou 
sem penetração), que não gostaria de se envolver, e muitas vezes sem 
possibilidades de dar o seu consentimento. O abuso sexual inclui a intrusão física 
ou ameaça de natureza sexual, e ocorre em condições coercivas, que muitas vezes 
são reflexo de relações desiguais de poder e de comportamento prejudicial. 

 
21. “Exploração Sexual” é definida como indução, incitação, coerção e obrigação de 

outra pessoa a realizar uma actividade sexual através de abuso de uma posição de 
vulnerabilidade, poder diferencial, dependência ou de confiança. A exploração 
sexual inclui, mas não está limitada a, exploração de vantagens materiais, 
monetárias, sociais, psicológicas e políticas para induzir uma pessoa a se envolver 
numa actividade sexual. Neste contexto, a exploração sexual não se aplica apenas 
à actividade sexual real, mas também a uma tentativa de se engajar na referida 
actividade. Um acto de exploração sexual ocorre quando a pessoa em particular 
não tem nenhuma opção substancial, e nem escolha razoável, mas apenas 
sucumbir à pressão de se envolver numa actividade sexual. A exploração sexual é 
um comportamento prejudicial e explorador que ocorre no contexto das interações 
hierárquicas e relacionamentos. 

 
22. “Violência Sexual” inclui actos de natureza sexual contra uma ou mais pessoas ou 

que causa tal pessoa ou pessoas a se envolverem em acto de natureza sexual por 
força, ou por ameaça de força ou coerção, como a causada pelo medo de violência, 
pressão, detenção, opressão ou abuso de poder psicológico, ou tomando de 
vantagem do ambiente de coerção ou incapacidade de tal pessoa ou pessoas 
darem o seu livre consentimento. Formas de violência sexual incluem estupro, 
escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou 
qualquer outra forma de agressão sexual de gravidade comparável. 

 
23. “Funcionário”, conforme o definido no Estatuto e Regras da UA (2010), significa 

qualquer pessoa empregada pela UA como pessoal contínua regular, a termo fixo 
ou de curto prazo, com base num salário diário ou salário mensal, conforme o 
previsto no Estatuto e Regulamento da UA. 
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24. “Sexo Transacional” significa relações sexuais onde a doação de presentes ou 
serviços, tais como aluguer, telefones, roupas, bebidas, drogas, notas, ou 
educação, apoio à família e emprego constitui um factor importante. As relações 
sexuais transacionais são distintas da prostituição, Em que a troca de presentes 
para o sexo inclui um conjunto amplo de obrigações (normalmente não 
matrimoniais) que não envolvem necessariamente um pagamento ou presente 
predeterminado, mas onde há uma motivação definitiva para beneficiar se 
materialmente do intercâmbio sexual.  

 
25. “Vítima de AES” é uma pessoa que é, ou foi abusada sexualmente e/ou explorada. 
 
26. "Denunciante" significa qualquer pessoa que expõe qualquer tipo de informação 

ou actividade que é considerada ilegal, antiético, e/ou evidência do passado, actual 
ou potencial má conduta da base da OAP ou qualquer outra violação ou de acto 
que põe em risco a integridade e mandato da base da OAP. Inclui qualquer 
indivíduo(s) que podem ser candidatos, actuais ou antigos membros do pessoal da 
Comissão da UA (independentemente da situação de emprego e duração), pessoal 
que está envolvido em actividades relevantes para as base da OAP ou indivíduos 
que são negativamente afectadas pelas actividades das base da 
OAPindependentemente da sua afiliação com as bases da OAP. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution
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1. Antecedentes e Contexto 
 
1.1 A União Africana (UA) simboliza as aspirações, o sentimento da unidade, e a 

determinação dos povos africanos, especialmente em relação ao avanço da paz, 
prosperidade, direitos humanos e liberdades para os habitantes do continente 
Africano. Neste sentido, um dos objectivos da UA, articulada no seu Acto 
Constitutivo é de “promover a paz, segurança e estabilidade no continente.” Para 
a concretização deste objectivo, a UA estabeleceu o Conselho de Paz e 
Segurança (CPS) para, inter alia, promover a paz, segurança e estabilidade em 
África e realizar as Operações de Apoio à Paz (OAP)3 em conformidade com as 
Alíneas (h) e (j) do Artigo 4o do Acto Constitutivo da UA.4   

 
1.2 A UA tem desempenhado progressivamente um papel amplo nos esforços de 

apoio à paz africana, especialmente após a criação do CPS5. Desde a sua 
criação, o CPS já mandatou ou autorizou as bases da OAP nos vários contextos 
do continente, incluindo o Burundi, Comores, Darfur (Sudão), Mali, República 
Centro Africana, e os países afectados pelo Exército da Resistência do Senhor, 
Somália, Sahel e os países da Bacia do Lago Chade, para citar alguns. Além 
disso, os esforços adicionais foram postos em prática para o reforço da Força de 
Reserva Africana (ASF), a fim de resolver conflitos no continente mais 
rapidamente, de forma sistemática e eficaz. É neste contexto, que a CUA está a 
desenvolver doutrinas diferentes, políticas, directrizes e directivas para orientar as 
suas bases das OAP.  

 
1.3 Uma vez que este processo é contínuo, surgiu uma lacuna crítica em relação à 

necessidade de ser mais conscientes do papel das mulheres nos processos de 
paz e a necessidade de abordar as vulnerabilidades específicas das mulheres e 
crianças em situações de conflito. Embora as questões do AES têm sido uma 
característica constante de conflitos, foi no início de 1990 que a comunidade 
internacional percebeu a sua magnitude e começou a tomar decisões colectivas 
no sentido de abordar as mesmas. De facto, o aumento das demandas foram 
colocadas nas bases das OAP no sentido de garantir que fossem geridas duma 
maneira que promova e proteja os direitos humanos e capacita e protege as 
mulheres e raparigas, em particular, bem como aos CdM homens e rapazes, 
contra a violência sexual e baseada no género (SGBV). Foi reconhecido que as 
causas subjacentes do AES estavam baseadas na desigualdade do género, 
discriminação e tendências de violência contra as mulheres, CdMens, rapazes e 
raparigas. Estas causas destacaram, particularmente a necessidade de garantir a 
prestação de contas e acabar com a impunidade para todas as formas de AES.  
Esta Política se encaixa nesses esforços em curso para prevenir e combater as 

                                                                 
3 Ver Artigo 6(a) e 9(d), do Protocolo do CPS.  

4 Artigo 4(h): O direito da União de intervir num Estado-Membro em conformidade com uma decisão da Conferência em caso de circunstâncias graves, a saber: 

crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade; Artigo 4(j) O direito dos Estados-Membros a pedirem a intervenção da União, a fim de restaurar a paz 

e segurança. 

5 O Protocolo relativo à criação do CPS da UA foi adoptado em Durban em 9 de Julho de 2002. 
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violações e, em particular o AES, cometidos por pessoal da equipe e da missão 
da UA. 

 
1.4 A UA está empenhada na erradicação de SGBV em África. Como parte disto, a 

UA desenvolveu uma série de instrumentos que os Estados-Membros se 
comprometeram a respeitar e promover, incluindo a Declaração Solene sobre a 
Igualdade do Género em África, que, inter alia, o compromisso de iniciar, lançar e 
participar de campanhas públicas sustentadas contra violência baseada no sexo. 
Nesta base, e no reconhecimento da Resolução do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (UNSCR) 1325 e o facto de que todas as pessoas, e mulheres em 
particular, são especialmente vulneráveis à SGBV em situações de conflito e pós-
conflito, a UA está determinada a reforçar proactivamente medidas nas bases das 
OAP da UA com vista a prevenir e responder ao Abuso e Exploração Sexual. 

 
1.5 A UA tem incidido na operacionalização dos seus diferentes instrumentos na 

SGBV e no AES através do trabalho da Direcção da Mulher, Género e 
Desenvolvimento (WGDD) e através da nomeação de um enviado especial sobre 
Mulher, Paz e Segurança em Fevereiro de 2014. A UA criou igualmente uma 
capacidade específica para lidar com a má conduta, incluindo o AES nas bases 
da OAP, tanto na Sede da CUA assim como ao nível das bases da OAP, inclusive 
através do trabalho do Gabinete da Ética. Da mesma forma, estabeleceu 
igualmente estruturas  e capacidades de género, protecção à criança, direitos 
humanos na Sede e nas bases da OAP. Esta Política é, portanto, parte desse 
esforço amplo. 

 
1.6.1 Finalmente, embora se reconhece a necessidade de adoptar soluções africanas 

para problemas africanos, esta Política de AES foi extraída de numerosos 
instrumentos internacionais, incluindo os quadros da UA e da ONU, tais como o 
Comunicado do CPS da 461a Reunião sobre a violência sexual em situações de 
conflito em África e no Boletim do Secretário Geral das Nações Unidas 
(ST/SGB/2003/13) sobre medidas especiais de protecção do AES. Esta procura 
igualmente desenvolver uma política que responda às experiências da UA nas 
bases da OAP. A este respeito, foi informada por uma avaliação realizada em 
2014 sobre o AES na Missão da União Africana na Somália (AMISOM), a maior 
base da OAP da UA até a data.  

 
2.  Fundamentação 
 
2.1 A UA considera o AES como uma má conduta grave e tem uma abordagem de 

“tolerância zero” para o AES. O AES poderia igualmente ter um impacto 
particularmente negativo sobre a capacidade de uma base da OAP executar o 
seu mandato, especialmente no estabelecimento de confiança e boa vontade e 
ganhar os “corações e mentes” da população. Isto, por sua vez, pode levar a uma 
erosão da credibilidade, o que pode ter implicações políticas, jurídicas, militares, 
humanitárias, e de segurança negativas para as bases das OAP da UA e, em 
última análise, a da UA. 
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2.2 A Política estabelece padrões mínimos a serem cumpridos por todas as bases 
dasOAP da UA. Na verdade, cada base da OAP é encorajada a lutar por normas 
eficazes e desenvolver a sua própria estratégia e procedimento para manter a 
Política do AES e os princípios fundamentais sobre os quais se baseia. 

 
3.  Âmbito da Política 
 
3.1 Esta Política aplica-se a todas as bases das OAP da UA e ao seu Pessoal da 

Missão para todos os casos cometidos de AES na zona da missão da OAP se o 
indivíduo estava em missão oficial no momento da infracção ou não. Igualmente 
se aplica ao Pessoal da Missão fora da zona da missão, quando e onde eles 
estão em missão oficial e/ou na execução de tarefas em nome da OAP e/ou da 
CUA. 

 
3.2 Esta Política aplica-se igualmente a todo o pessoal na zona da missão que 

proporciona serviço(s) em nome ou em benefício da UA (por exemplo, 
empreiteiros e consultores) para todos os casos cometidos de AES na zona da 
missão. 

 
3.3 Todo o pessoal da Missão deve estar ciente das disposições da presente Política 

e devem cumprir com o mesmo. Esta Política complementa a Política do Género 
da UA (2009), a Política de Assédio da UA (2016), o Código de Ética e Conduta 
da UA (2016) e outros documentos e directrizes com o objectivo de proteger as 
vítimas e denunciantes. Além disso, devem ser lidas em conjunto com o projecto 
de Política da UA sobre a Conduta e Disciplina para as bases da OAP de 2018, 
que proporciona procedimentos detalhados para abordar os actos de má conduta 
para diferentes categorias de pessoal da missão. 

 
3.4 Esta Política estabelece o que constitui o AES e o que implica ao comportamento 

esperado do Pessoal da Missão da UA.  
 
3.5  As OAP, mandatadas e autorizadas pelo CPS da UA, devem aplicar e integrar 

estas normas de conduta nos seus documentos e processos da Missão. 
 
4.  Propósito da Política 
 
4.1 O objectivo da presente Política é de fortalecer os esforços de prevenção e da 

resposta da UA ao AES e estabelecer requisitos mínimos para todas as bases da 
OAP da UA em relação a este aspecto. Portanto, esta Política visa a alcançar os 
quatro objectivos seguintes: 

 
a. Reforço da postura zero da UA ao AES; 

 
b. Reforçar a liderança e o envolvimento de gestão, papéis e resposta ao AES; 
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c. Reforçar mecanismos e medidas para prevenir e responder às alegações 
dos AES e para garantir que o pessoal da UA envolvido no AES seja 
responsabilizado; e 
 

d. Especificar a forma e o tipo de assistência, bem como a reparação que 
deverá ser prestada às famílias e vítimas do  AES pelo Pessoal da Missão 
das bases da OAP da UA. 

 
5.  Valores Orientadores e Princípios Fundamentais 
 
5.1 Esta política será guiada pelos valores e princípios estipulados no Acto 

Constitutivo da União Africana (2000), o Protocolo relativo à criação do Conselho 
de Paz e Segurança da UA (Protocolo da CPS, 2002) e os compromissos dos 
Chefes de Estado da UA, os Órgãos da UA e as Comunidades Económicas 
Regionais (CER) e Mecanismos Regionais de Prevenção, Gestão e Resolução 
(MR), incluindo:  

 
a. A promoção e protecção de todos os direitos humanos, incluindo os direitos 

das mulheres; 
 

b. A promoção do empoderamento das mulheres, a igualdade do género e a 
integração do género; 

 
c. A condenação da violência sexual em todas as suas formas e eliminação de 

impunidade para a violência sexual; 
 

d. Os princípios de imparcialidade, dignidade, integridade e respeito mútuo 
para os outros, especialmente em contextos das bases da OAP; 

 
e. A promoção da boa governação, responsabilização, inclusão e envolvimento 

significativo dos principais intervenientes nas instituições da UA, incluindo 
organizações da sociedade civil e de outros actores não-governamentais. A 
promoção do Estado de direito, a justiça holística e primazia do devido 
processo e administração atempada e eficaz da justiça; 

 
f. A aplicação do princípio da subsidiariedade para assegurar a execução 

eficiente e eficaz da política em todos os níveis.  
 

6.  Os actos que constituem AES e comportamento proibido 
 
6.1 O abuso sexual refere-se a qualquer acção ou comportamento de natureza sexual 

que coage, ameaça ou força uma pessoa a exercer uma actividade sexual (com 
ou sem penetração), que não gostaria de ter se envolvido, e muitas vezes sem 
possibilidades do seu consentimento. O abuso sexual inclui a intrusão física ou 
ameaça de natureza sexual, e ocorre em condições coercivas, que muitas vezes 
são reflexo de relações desiguais de poder e de comportamento prejudicial. 
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6.2  A exploração sexual é a indução, a incitação, coerção e obrigação de outra 
pessoa a realizar uma actividade sexual com o abuso de uma posição de 
vulnerabilidade diferencial de poder, dependência ou de confiança. A exploração 
sexual inclui, mas não está limitada a, exploração material, de vantagens 
monetárias, sociais, psicológicas e políticas para induzir uma pessoa a se 
envolver numa actividade sexual. Neste contexto, a exploração sexual não se 
aplica apenas à actividade sexual real, mas também a uma tentativa de se 
envolver na referida actividade. Um acto de exploração sexual ocorre quando a 
pessoa em particular não tem nenhuma opção substancial, e nem escolha 
razoável, mas a de sucumbir à pressão para se envolver numa actividade sexual. 
A exploração sexual é um comportamento prejudicial e explorador que ocorre no 
contexto das interações e relações hierárquicas. 

 
6.3  Os actos que constituem o AES são comportamentos proibidos e incluem actos 

descritos nos parágrafos (a) a (d). Alguns dos actos descritos podem ser 
sobrepostos (por exemplo, intercâmbio de dinheiro, emprego, bens e serviços 
para sexo, e sexo transacional): 

 
a. O intercâmbio de dinheiro, emprego, bens ou serviços por sexo, incluindo 

favores sexuais ou outras formas humilhantes, degradantes ou de 
comportamento exploratório é considerado exploração sexual e, portanto, é 
proibido. Isto inclui qualquer troca de assistência que é devida à população 
local, participantes e/ou beneficiários de assistência, por sexo. 

 
b. Qualquer acção ou comportamento de natureza sexual que coage, ameaça 

ou força uma pessoa a exercer uma actividade sexual (com e sem 
penetração) é considerado como sendo abuso sexual. O abuso sexual, à 
população local, participantes e/ou beneficiários da assistência é proibido. 

 
c. A actividade sexual envolvendo crianças da população local, participantes 

e/ou beneficiários da assistência é proibida, independentemente de ser 
maior de idade ou com idade localmente consentida. A crença errônea 
quanto à idade de uma criança não constitui uma defesa; 

 
d. O sexo transacional é proibido, uma vez que é baseado em dinâmicas de 

poder inerentemente desiguais. Tais relações comprometem a integridade e 
a credibilidade. 

 
6.4 Além disso, as relações sexuais entre qualquer membro do Pessoal da Missão 

(militar, policial ou civil) e membros da população local é fortemente 
desencorajada, uma vez que são baseadas em dinâmicas de poder 
inerentemente desiguais. Tais relações podem minar a credibilidade e integridade 
da missão. Uma base da OAP pode fazer uma determinação específica da 
missão de proibir completamente relações sexuais com a população local, quando 
julgar necessário. 
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7.  Dever de pessoal para prevenir e denunciar o AES  
 
7.1 Todo o pessoal da missão é obrigado a criar e manter um ambiente que impede o 

AES e têm o dever de promover a implementação da presente Política. A 
liderança da Missão em todos os níveis têm responsabilidades específicas para 
apoiar e desenvolver sistemas que mantêm este ambiente. 

 
7.2 Quando o Pessoal da Missão observar uma conduta suspeita ou quando tiverem 

conhecimento através de outros meios de conduta suspeita que ocorre em 
relação ao AES por outro Pessoal da Missão, eles têm a obrigação de comunicar 
essas preocupações através dos procedimentos de informação existentes 
estabelecidos na base da OAP. 

 
8.  Consequências de AES 
 
8.1 As consequências de cometer o AES são os seguintes:  
 

a. O AES pelo Pessoal da Missão constitui actos de má conduta grave e, 
portanto, são motivos para uma acção disciplinar, inclusive o termo do 
emprego, a rescisão do contrato e outros compromissos com a UA, bem 
como um processo criminal, dependendo das circunstâncias do AES. O AES 
poderia igualmente constituir violação das normas do Direito Internacional 
Humanitário e do Direito Internacional e Regional de Direitos Humanos. 

 
b. Qualquer Pessoal da Missão que tenha cometido AES deixarão de ser 

elegíveis para servir como pessoal para a UA ou da OAP da UA em qualquer 
capacidade.  

 
c. As empresas que têm conhecimento de que o seu pessoal e/ou agentes 

estiveram/estão envolvidos em AES e não tomaram medidas para prevenir e 
responder aos AES, não serão elegíveis para qualquer tipo de contrato com 
a UA ou com a OAP da UA. 

 
d. Qualquer Pessoal da Missão que tenha cometido AES deve ser obrigado a 

prestar assistência e/ou a ressarcir à vítima(s) e as suas famílias, em 
conformidade com as disposições descritas na Secção 10.  

 
e. Prevê-se que a OAP, os T/CCP, os países que enviam pessoal civil e da 

CUA facilitem a prestação de apoio às crianças nascidas em consequência 
de AES e devem implementar mecanismos para apoiar e facilitar este 
processo, tendo em conta o estabelecido pelo disposto no Parágrafo 10.24, 
abaixo. 
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9.  Abordagem geral e considerações 
 
9.1 A presente Política será implementada em todas as bases da OAP da UA com a 

orientação e apoio dos Departamentos apropriados e os Escritórios da CUA, 
incluindo DPS, especialmente a DOAP, o WGDD e do Gabinete do Enviado 
Especial para Mulher, Paz e Segurança. A CUA, através da DOAP, trabalhará em 
consulta com esses Departamentos e Gabinetes, bem como com a base da OAP, 
para desenvolver novas orientações e procedimentos operacionais, quando 
julgar-se necessário. 

 
9.2 Ao nível da OAP, espera-se que o Chefe da Missão (CdM) providencie liderança e 

garanta que essa política seja implementada. Neste papel, o CdM será apoiado 
pela Unidade de Conduta e Disciplina ou pelo ponto focal, bem como a 
segurança, judiciais, polícia, direitos humanos, género e outras capacidades civis 
relevantes na base da OAP. Ele/ela pode igualmente recorrer a quaisquer outras 
capacidades que ele/ela julgar apropriadas. A este respeito, pode ser prudente 
para o/a CdM constituir um grupo de trabalho multifacetado com vista a apoiar a 
ele/ela neste papel. 

 
10.  Acções-chave a serem tomadas em relação a OAP relativo aos AES  
 
10.1 A seguir estão as principais acções que cada OAP é obrigada a tomar, 

estruturado em torno de quatro áreas interligadas: 
 

a. Envolvimento e responsabilidades de liderança; 
 

b. Esforços de prevenção; 
 

c. Mecanismos de reclamação e resposta; 
 

d. Assistência às vítimas e compensação  
 
Envolvimento e responsabilidades da liderança 
 
CUA 
 
10.2 A CUA deve assegurar que uma Unidade/Gabinete de Conduta e Disciplina ou 

um ponto focal seja estabelecido na OAP no seu início.  
 
O Chefe de Missão  
  
10.3 O CdM deve garantir o bom funcionamento da Unidade ou do Gabinete da 

Conduta e Disciplina. Além disso, ele/ela deve garantir que esta capacidade seja 
acessível às comunidades locais no país anfitrião. A este respeito, ele/ela pode 
considerar a designação de pontos focais para lidar com os AES nas regiões e 
sectores, conforme apropriado, para apoiar a implementação desta Política. 
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10.4 O CdM é responsável por criar e manter um ambiente que impede o AES, e 

tomará as medidas adequadas para esse fim. Em particular, o CdM deve garantir 
que todo o Pessoal da Missão esteja ciente desta política e informada da 
abordagem e resposta da CUA em relação ao AES. A este respeito, o CdM deve 
assegurar o desenvolvimento de um plano de trabalho específico da sua missão 
para prevenir e responder ao AES. 

 
10.5 O CdM deve garantir que, ao nível da Missão, todos os componentes (militares, 

policiais e civis) de forma consistente e regular incorporem informação sobre o 
AES nos seus relatórios de progresso. 

 
10.6  O CdM devem garantir que ao Nível da Missão, esta política seja disseminada e 

reflicta se nos Termos de Referência e contratos, conforme o caso.  
 
10.7 O CdM será responsável por providenciar relatórios periódicos à CUA sobre AES, 

conforme o especificado na secção de monitorização e de relatórios desta 
Política. 

 
Equipa Sénior de Liderança da Missão   
 
10.8 A Equipa Sénior de Liderança, directores e supervisores são obrigados a apoiar o 

CdM no seu papel, e de garantir que todo o Pessoal da Missão cumpra com esta 
Política. 

 
Esforços de Prevenção   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
CUA 
 
10.9 A CUA deve estabelecer um mecanismo para verificar perpetrados anteriores de 

AES para que não sejam colocados ou reafectados para as bases da OAP da UA, 
em conformidade com as leis aplicáveis e com o melhor das capacidades da UA. 
Isto deve incluir envolvimento com os Estados Membros da UA para garantir que 
executam controlo e rastreio completo, bem como a verificação de antecedências 
de referência criminosa de militares e policiais durante as verificações de pré-
afectação e de pessoal civil a pedido da CUA. 

 
10.10 A CUA deve garantir que as disposições desta Política sejam incluídas nas 

orientações e outras expedições proporcionadas aos países que enviam pessoal 
para as OAP antes da afectação. 

 
10.11 A CUA deve garantir que o MdE que celebra com os T/PCC contêm cláusulas 

sobre o que precisa de ser feito em casos de AES.  
 



Assembly/AU/Decl.5(XXXII) 
Anexo 

Pág. 51 

 

 

10.12 Durante as visitas de Verificação de Pré-Implantação (PDV), a CUA deve 
certificar-se de que a formação em questões relacionadas com o AES estão 
incluídas e realizadas antes da afectação nas zonas da Missão. 

 
10.13 A CUA, em colaboração com a base da OAP deve incorporar o AES em todo o 

material de indução e outros códigos relevantes de comportamento para o 
Pessoal da Missão.  

 
10.14 A CUA deve garantir que, quando entrar em acordo com outros actores e 

parceiros, os acordos:  
 

a. Incorporam a presente Política como um Anexo; 
  

b. Incluem um compromisso por esses actores para cumprir com esta Política;  
 

c. Declaram expressamente que o facto dos parceiros aderirem a esta política 
constitui fundamento para a rescisão de tais acordos ou contratos; e 

 
d. Instituem alguns mecanismos que permitem o cumprimento das referidas 

obrigações contratuais. 
 
OAP DA UA 
 
10.15 As bases das OAP serão obrigados a por em prática as campanhas concertadas 

contra o AES ao longo da vida da Missão. Estas campanhas devem ser tanto 
internas como externas, e devem enunciar claramente a posição da OAP 
específica e da UA sobre o AES. Os materiais de Informação, Comunicação e 
Educação (IEC), tais como vídeos, folhetos, cartazes, folhetos, camisetas, 
cartazes e jingles devem incluir informações de contacto de funcionários e de 
escritórios designados para receberem reclamações, sempre que adequado. A 
campanha externa deve especialmente se esforçar para usar plataformas e 
órgãos de comunicação acessíveis aos membros mais vulneráveis da população, 
tais como os fóruns das Organizações Não-Governamentais, rádio, teatros 
comunitários, cinemas, instituições religiosas, fóruns comunitários, cartazes, entre 
outros. 

 
10.16 As OAP devem se envolver e consultar com as comunidades anfitriãs e os 

governos na definição e implementação de medidas para a prevenção do AES.  
 
10.17 A liderança da Missão, incluindo Comandantes de Contingentes, Comandantes de 

Batalhão e Comandantes das Unidades, bem como gerentes e supervisores em 
todos os níveis, têm uma responsabilidade especial de apoio, implementar e 
desenvolver sistemas que mantêm um ambiente que impede o AES, com base na 
liderança geral do CdM e da orientação da CUA.  
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Pessoal da Missão  
 
10.18 Todo o Pessoal da Missão é obrigado a criar e manter um ambiente que impede o 

AES.  
 
Países Contribuintes de Tropas e Policiais 
 
10.19 É da responsabilidade dos T/PCC informar e manter a CUA actualizada sobre as 

acções que tomaram em relação ao AES.   
 
10.20 Espera-se que os T/PCC integrem as sessões de formação/sensibilização sobre 

prevenção e resposta ao AES como parte do treinamento obrigatório da afectação 
antes da implantação de qualquer contingente/unidade a uma base da OAP da 
UA. A formação sobre o AES será igualmente uma pré-condição para as 
afectações individuais. 

 
Mecanismos de Queixa e de Resposta 
 
10.21 O CdM deve garantir que os procedimentos apropriados estejam em vigor nas 

bases da OAP para o Gabinete/Unidade ou do ponto focal da Conduta e 
Disciplina, servem para receber reclamações e coordenar todos os outros 
mecanismos estabelecidos para receber queixas. O Gabinete/Unidade ou ponto 
focal da conduta e disciplina ou qualquer outro mecanismo criado para receber 
reclamações deverá garantir: 

 
a. Acessibilidade para a comunidade, especialmente mulheres e crianças;  

 
b. Segurança do mecanismo (isto não impede que os mecanismos não-físicos, 

incluindo via e-mail, comunicações móveis, entre outros);  
 

c. Confiança da comunidade no mecanismo; 
 

d. Confidencialidade do mecanismo; e 
 

e. Respeito pela cultura e práticas da comunidade de acolhimento, desde que 
tal cultura e práticas não sejam contrárias às normas e padrões dos direitos 
humanos. 

 
10.22 As bases das OAP da UA tomarão medidas adequadas para preservar a 

confidencialidade e o anonimato das vítimas e denunciantes, a fim de protegê-los 
contra a estigmatização, dos efeitos adversos e de outras implicações negativas 
por terem informado sobre o AES. Qualquer acção no interesse da vítima deve 
ser guiado pelo seu consentimento informado. 

 
10.23 Em consulta com a CUA, e em estrita observância com as disposições pertinentes 

da Política de Denunciantes da UA (uma vez adoptada), as bases das OAP 
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tomarão medidas adequadas, utilizando os recursos e meios à sua disposição, 
para proteger estas pessoas de discriminação, retribuição ou retaliação quando 
as alegações do AES forem feitas.   

 
10.24 O processo a ser seguido a fim de abordar as alegações do AES em relação a 

cada uma das categorias do Pessoal da Missão das OAP (militar, policial e civil) 
está descrito na Política da UA sobre Conduta e Disciplina para as OAP. 

 
10.25 O CdM, em consulta com o Gabinete/Unidade ou ponto focal da Conduta e 

Disciplina, devem assegurar que as investigações de alegações do AES são 
oportunas, sensíveis, confidenciais e imparciais, e levadas a cabo de forma 
profissional. Onde existirem quaisquer preocupações sobre a maneira pela qual a 
investigação está a ser realizada, essas preocupações devem ser levadas à 
atenção da CUA, através do canal apropriado.  

 
10.26 Enquanto as investigações ainda estiverem a ser levadas a cabo, e se for 

necessário, o CdM, em consulta com o Gabinete/Unidade ou ponto focal da 
Conduta e Disciplina ou de outro Gabinete/ponto focal designado, poderá 
implementar medidas provisórias se isso estiver no melhor interesse da 
segurança da vítima, da OAP e/ou da integridade do processo de investigação.   

 
10.27 O CdM deve informar a CUA de qualquer alegação do AES em tempo hábil. É da 

responsabilidade da CUA fazer o acompanhamento com os T/CCP para os 
militares ou policiais e com os Estados-Membros relevantes para o pessoal civil 
implicado, ou acusado de perpetrar o AES. O objectivo é de garantir que medidas 
necessárias e adequadas contra os alegados autores do AES sejam tomadas e 
que as vítimas e famílias do AES sejam apoiados e/ou ressarcidos. 

 
10.28 O feedback e comunicação frequente com os queixosos e vítimas sobre o 

progresso dos seus casos contra os supostos autores do AES é vital. O feedback 
e comunicação regular não só garante aos queixosos, as vítimas, as populações 
locais e as comunidades de acolhimento que as OAP da UA, e por extensão a 
UA, tomam as alegações do AES a sério, mas também facilita geração de 
confiança, cura e tampa. O envolvimento das vítimas e denunciantes pode incluir 
a sua participação no processo, caso assim o desejarem. Na conclusão da 
investigação, o queixoso e as vítimas devem ser informados sobre o resultado e 
dos passos que foram tomados no sentido de compensação. 

 
10.29 Quando o AES gerar interesse da comunidade, público ou dos órgãos de 

comunicação social, a OAP adoptará, conforme o caso, as medidas descritas na 
Política de Conduta e Disciplina para as OAP, o relacionamento com o público e 
com os órgãos de comunicação social. 
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Assistência às Vítimas e Compensação 
Considerações na Prestação de Compensação  
 
10.30 Em caso dos AES, as vítimas têm direito de se remediar pelos danos sofridos, o 

que implica o acesso à justiça, a compensação e de ser informados sobre o 
processo que lhes diz respeito. A assistência integral, oportuna e de resposta e/ou 
a compensação devem ser providenciados aos queixosos, vítimas, bem como às 
crianças nascidas como resultado do AES. O princípio fundamental que deve 
nortear qualquer assistência de se prestar às vítimas e denunciantes são 
descritas no parágrafo 10.34, abaixo. No entanto, as três considerações 
superiores quando prestam assistência são: 

 
a. Melhores interesses das vítimas e de quaisquer filhos nascidos como 

resultado dos AES, incluindo a necessidade de se assegurar que a 
assistência e/ou a compensação não fazem mal nenhum, como causa de 
estigmatização ou aumento do trauma sofrido pela(s) vítima(s);  
 

b. Os recursos disponíveis e acessíveis às OAP; e 
 

c. A necessidade de se prestar assistência e/ou compensação de maneira a 
minimizar as disparidades entre casos comparáveis ou semelhantes, tendo 
em conta o contexto da OAP e as circunstâncias específicas de cada caso.  

 
10.31 A CUA deve assegurar que os recursos para prestação de assistência e 

compensação aos queixosos e as vítimas são especificamente designadas para o 
efeito no orçamento da OAP.  

 
10.32 As vítimas devem igualmente ter direito a obter assistência e/ou compensação 

do(s) autor(es), país de origem do(s) autor(es), e de outras fontes que a OAP 
pode identificar e considerar adequadas. A CUA deve apoiar as vítimas de tais 
reivindicações. 

 
Mecanismo para providenciar assistência e compensação 
 
10.33 Enquanto se focaliza na responsabilidade primária dos T/PCC no sentido de 

ajudar e compensar as vítimas do AES cometidos pelo seu pessoal, a CUA deve 
igualmente estabelecer um mecanismo para apoiar a prestação de assistência às 
vítimas e/ou compensação para as vítimas do AES e das suas famílias, em 
consultas com a OAP. Esse mecanismo deverá ser apoiado pelo 
Gabinete/Unidade ou ponto focal e/ou unidades/Gabinetes de género, assuntos 
civis, direitos políticos ou humanos, Gabinete de Ética ou qualquer outra unidade 
relevante de Conduta e Disciplina. Este mecanismo deve ter seus próprios 
procedimentos de trabalho e examinará várias maneiras e meios para ajudar as 
vítimas e assegurar que as vítimas e suas famílias recebam compensação por 
AES. 
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10.34 Ao rever os casos e pedidos de assistência e/ou compensação, o mecanismo 
estabelecido nas OAP da UA deve consultar com Organizações Não-
Governamentais locais, organizações comunitárias, líderes comunitários e 
quaisquer outros indivíduos relevantes, a fim de tomar decisões informadas e 
prudentes.  

 
10.35 As vítimas devem receber assistência individualizada e apoio de acordo com as 

suas necessidades individuais directamente decorrentes do AES. Esta assistência 
e apoio podem incluir apoio logístico (viagens, alojamento e interpretação), 
assistência médica, serviços jurídicos, apoio psicossocial, cuidados de material 
imediato, tais como alimentação, vestuário, cuidados médicos de emergência, 
bem como de emergência e de abrigo seguro, conforme necessário. Isso pode 
igualmente incluir uma referência à outra organização, ONG ou outra entidade 
capaz de proporcionar uma assistência adequada à vítima, quando disponível. A 
reparação pode igualmente consistir em uma compensação monetária ou 
material, bem como de outras formas de reparação, tais como desculpas públicas, 
aceitação da responsabilidade pela acção e ao dano sofrido, entre outros. 

 
10.36 Após a determinação do tipo de assistência e/ou compensação a ser 

proporcionado para a vítima, a OAP deve designar um oficial e/ou escritório para 
facilitar a prestação de assistência e compensação. O mecanismo criado para o 
efeito deve seguir uma base regular para garantir que a assistência e/ou 
compensação seja proporcionado e pode invocar o CdM ou qualquer outro 
escritório da OAP para assistência, se for necessário. O caso será considerado 
fechado quando a vítima tiver sido totalmente assistida e pode atender às 
necessidades decorrentes do AES de forma independente. Nos casos em que a 
compensação deve ser proporcionada, o caso será considerado fechado uma vez 
que a compensação a ser fornecida for recebida e reconhecida pela vítima. 

 
10.37 O mecanismo estabelecido para a assistência às vítimas deve manter registos 

adequados e seguros das suas comunicações e deliberações com as vítimas, 
com as suas famílias e com os actores não-governamentais e preparar um 
relatório anual de todas as vítimas atendidas. O referido relatório deve incluir 
todas as informações relevantes, incluindo o tipo de assistência prestada, o custo 
da assistência prestada, e as circunstâncias actuais das vítimas, com o melhor do 
conhecimento da OAP. O relatório indica igualmente se o assunto está encerrado 
ou em curso, e destaca todos os aspectos que requerem acompanhamento 
adicional com as autoridades nacionais. Este relatório será transmitido à CUA, 
através da DOAP, para revisão, análise e outras medidas, conforme apropriado. 
Sempre que o interesse da vítima o exigir, o procedimento de informação deve 
garantir a confidencialidade na informação sobre a assistência às vítimas ou 
identidade das vítimas e incidentes. 

 
10.38 Na realização desta função, o mecanismo de assistência estabelecido numa OAP 

deve desenvolver um sistema seguro para o rastreamento e acompanhamento de 
todos os casos de assistência e compensação. 
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10.39 A CUA, através da OAP, deve igualmente ser informada sobre todos os casos de 
assistência e compensação proporcionadas pelos T/CCP por seus próprios meios 
e através dos seus próprios mecanismos. 

 
Princípios orientadores na prestação de assistência e compensação 
 
10.40 A CUA, OAP, P/TCCs e países de origem do pessoal civil para OAP devem 

considerar todos os casos que necessitam de assistência e/ou reparação, como 
resultado do AES e determinarem a natureza da assistência e/ou compensação 
em cada caso. Ao fazê-lo, devem ser guiados pelos seguintes princípios: 

 
a. As vítimas, especialmente as vítimas do AES, são geralmente vulneráveis, 

desfavorecidas, e têm pouca ou nenhuma educação e nem recursos. Elas 
são muitas vezes condenadas ao ostracismo e ignoradas por suas 
comunidades. Consequentemente, para elas retransmitirem e avançarem 
com uma queixa, podem precisar de ajuda de uma outra pessoa que elas 
confiam e que pode-lhes representar nos seus interesses, servir como um 
facilitador e agir como a sua “voz” no processo. Assim, o mecanismo deve 
ponderar na nomeação de um Advogado/Facilitador da Vítima para todos os 
casos do AES na OAP. O Advogado/Facilitador da Vítima não precisa de ser 
alguém da Missão, mas pode ser de dentro da comunidade ou de vários 
actores não-governamentais. As considerações críticas devem ser de que a 
vítima tenha confiança no Advogado/Facilitador da Vítima e ele esteja 
disposto e capaz de agir como Advogado/Facilitador da Vítima. 

 
b. A aceitação de assistência e/ou compensação é voluntária. 

Consequentemente, a vítima não deve ser forçada ou coagida a aceitar 
assistência e/ou compensação. Assim, os direitos dos queixosos, da vítima e 
de qualquer criança nascida como resultado do AES, devem ser respeitados. 
Isto inclui o direito de recusar determinado tipo de assistência ou a abster-se 
ou retirar-se da participação de um programa de assistência. Portanto, é 
uma boa prática obter o consentimento da vítima que ela aceita a assistência 
a ser prestada de forma verificável. 

 
c. A prestação de assistência às vítimas ou queixosos deve ser tratada 

separadamente dos processos de alegação e de investigação. A assistência 
não deve ser condicionada à cooperação do queixoso num processo de 
investigação. 

 
d. A assistência deve complementar, em vez de duplicar o apoio existente para 

os sobreviventes de abuso e de violência e, na medida do possível, devem 
ser integrados em programas existentes. Consequentemente, a CUA deve 
considerar a celebração de acordos com Organizações Não-Governamentais 
para prestar assistência directas às vítimas e, por sua vez, pode reembolsar 
às Organizações Não-Governamentais directamente ou prestar apoio às 
organizações não governamentais. 
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e. A assistência e/ou reparação proporcionados aos queixosos, vítimas e filhos 

nascidos resultantes do AES não deve discriminar com base em qualquer 
categoria social, incluindo sexo, idade, etnia e formação educacional, entre 
outros. 

 
f. A prestação de qualquer assistência e apoio por parte da OAP não é um 

reconhecimento de que as queixas do AES tenham alguma validade.  
 
Requisitos específicos na prestação de compensação 
 
10.41 Filhos nascidos resultantes do AES pelo Pessoal da Missão devem ser assistidos 

na obtenção de apoio à criança pelos seus pais, inclusive através de meios legais, 
diplomáticos e outros meios adequados necessários para garantir que elas 
obtenham o apoio necessário e de forma consistente.  

 
10,42 A duração da prestação de assistência deve ser definida de acordo com as 

necessidades individuais decorrentes directamente do AES. O objectivo é de 
permitir que, de forma mais conveniente e eficiente, a pessoa que recebe 
assistência aborda essas necessidades de forma independente. 

 
11.  Relatórios e Monitorização 
 
11.1 A Missão deve manter um registo actualizado seguro de todos os casos sob esta 

Política, tanto como registos independentes, assim como parte do registo global 
de casos de má conduta no sistema de rastreamento de banco de dados de má 
conduta, uma vez estabelecida.  

 
11.2 A OAP da UA deve apresentar regularmente a CUA, pelo menos uma vez por 

mês, todas as alegações de AES, incluindo as acções que a OAP tomar ou tiver 
tomado. O relatório deve indicar igualmente qualquer apoio ou orientação que a 
OAP pode exigir da CUA. Os referidos relatórios internos devem manter a 
confidencialidade da identidade da vítima e os incidentes e a partilha de 
informação deve ser feita com base na necessidade de tomar conhecimento.  

 
11.3 A OAP da UA deve proporcionar relatórios anuais sobre o AES que incluem o 

seguinte: 
 

a. Uma lista completa e análise sobre todas as alegações do AES nas suas 
respectivas bases das OAP e as acções tomadas ou que devem ser 
tomadas pelas autoridades da UA e nacionais, com o devido respeito à 
confidencialidade e integridade das provas; 

 
b. Uma análise abrangente sobre o ponto da situação em relação ao AES no 

OAP, incluindo uma análise sobre tendências, padrões e natureza do AES, 
se é que está a ocorrer;   
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c. Uma descrição e análise das acções e de grandes lacunas, no âmbito dos 

quatro grandes temas de: 
 

i) Envolvimento da liderança; 
ii) prevenção; 
iii) mecanismos de queixa; e 
iv) assistência de vítima e resposta, tomada pela missão para abordar ao 

AES.  
 

d. Identificação e análise dos pontos de estrangulamento e as medidas 
tomadas ou previstas a serem tomadas para enfrentar e mitigar o impacto do 
AES; 
 

e. Melhores práticas e lições aprendidas que têm surgido em relação à 
implementação da Política do AES; 

 
f. Recomendações concretas sobre esta Política, incluindo a sua eficácia, 

aplicabilidade e áreas onde a política pode ser reforçada.  
 
11.4 A CUA irá compilar essas informações de todas as bases das OAP da UA e 

preparar um relatório abrangente para apresentação ao CPS regularmente, tendo 
em conta a confidencialidade e sensibilidade das informações providenciadas 
pela OAP.  

 
12. Entrada em Vigor 
 
12.1 Esta Política entrará em vigor após a aprovação pelo Comité Técnico 

Especializado em Defesa e Segurança. 
 
12.2 Esta Política pode ser alterada e revista periodicamente, como e quando 

necessário. 
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DECLARAÇÃO SOBRE AS QUESTÕES DA OMC 
7.ª REUNIÃO DOS MINISTROS AFRICANOS DO COMÉRCIO  

12 e 13 DE DEZEMBRO DE 2018, CAIRO, EGIPTO  

NÓS, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na 32.ª Sessão 
Ordinária da Conferência da União em Addis Abeba, Etiópia, a 10 e 11 de Fevereiro de 
2019, ADOPTAMOS a declaração dos Ministros do Comércio dos Estados-membros da 
União Africana, realizada em Cairo, Egipto, a 12 e 13 de Dezembro de 2018, por ocasião 
da 7.ª Reunião dos Ministros Africanos do Comércio (AMOT) (conforme figura em 
Anexo). 
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ANEXO À DECLARAÇÃO SOBRE AS QUESTÕES DA OMC 
7.ª REUNIÃO DOS MINISTROS AFRICANOS DO COMÉRCIO  

12 e 13 DE DEZEMBRO DE 2018, CAIRO, EGIPTO 

Nós, Ministros do Comércio dos Estados-membros da União Africana, reunidos em 
Cairo, Egipto, de 12 a 13 de Dezembro de 2018, por ocasião da Sétima Reunião dos 
Ministros Africanos do Comércio, com vista a examinar, entre outros, o estado dos 
progressos registados nas negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC), 
depois da conclusão da Décima Primeira Conferência Ministerial da OMC; 

Tomamos nota dos recentes desenvolvimentos ocorridos na OMC, desde a nossa 
última reunião, de 18 de Setembro de 2017, nomeadamente o aumento de medidas 
comerciais proteccionista, que foram consideradas como uma violação às regras e 
princípios da OMC, o impasse no seio do Órgão de Recurso e novas propostas de 
negociação por parte de alguns membros que incluem apelos para alteração das regras 
e procedimentos da OMC; 

Tomamos Nota Ainda dos processos informais entre grupos de membros através das 
iniciativas da declaração conjunta sobre o comércio electrónico, a facilitação do 
investimento, a regulamentação interna das micro, pequenas e médias empresas e o 
reconhecimento de que alguns Membros do Grupo Africano participam nesses 
processos informais; 

Preocupados pelas dificuldades e pelos desafios enfrentados pelos Países Africanos 
envolvidos no processo de adesão à OMC; 

Reconhecemos e saudamos a evolução para a realização dos objectivos da Agenda 
2063 da União Africana: a África que Queremos, através de um sistema de governação 
baseado em regras, tais como as regras estabelecidas pela Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA);  

Reafirmamos o nosso compromisso de apoiar os esforços de um sistema comercial 
multilateral, que promove e defende os interesses de África, de conformidade com a 
«Agenda 2063: a África que Queremos» da União Africana; e reconhecendo a 
necessidade de consolidar a coerência, velando para que os objectivos de negociação 
do Grupo Africano na OMC apoiam plenamente os objectivos da ZCLCA, que visam a 
industrialização, a transformação estrutural e a integração do Continente; 

Saudamos o reconhecimento crescente da importância da política industrial para o 
desenvolvimento; 

ACORDAMOS O SEGUINTE: 

1. REITERAR a nossa preocupação perante a falta de progressos sobre questões 
que, há muito tempo, se revestem de grande importância para África; 

2. REAFIRMAR as posições adoptadas na Declaração Ministerial da AMOT de 30 
de Novembro de 2016, especialmente o compromisso dos Ministros Africanos do 
Comércio (AMOT) com resultados significativos sobre apoio interno que distorce o 
comércio, algodão, armazenamento público para fins de segurança alimentar, 
mecanismo especial de salvaguardas e Tratamento Especial e Diferenciado 
(TED); RECONHECER os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento 
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importadores líquidos de alimentos (NFIDCs) e ENFATIZAR que qualquer 
resultado nas negociações sobre agricultura deverá conceder flexibilidades para 
abordar a situação particular dos NFDICs e Países Menos Desenvolvidos (PMA); 

3. RECORDAR E REAFIRMAR a importância da implementação efectiva de todas 
as Decisões e Declarações dos Ministros e do Conselho Geral da OMC, 
aprovadas desde Doha, em 2001, que mantêm o desenvolvimento no centro do 
programa de trabalho; 

4. REAFIRMAR a importância das negociações sobre as subvenções à pesca e a 
necessidade de um tratamento especial e diferenciado para os Países Africanos, 
com vista a lhes garantir a margem de manobra necessária para as suas 
indústrias pesqueiras e as suas capacidades para o desenvolvimento económico 
e social;  

5. REITERAR as nossas preocupações de que a Iniciativa de Ajuda para o 
Comércio deve contribuir para atingir os objectivos de capacitação no domínio do 
comércio, eliminar os constrangimentos do lado da oferta, desenvolver infra-
estruturas ou facilitar a integração das economias em desenvolvimento, em 
particular nos Países Menos Desenvolvidos, nas trocas comerciais aos níveis 
regional e global, de tal modo que estes objectivos possam apoiar o seu 
desenvolvimento. APELAR aos Membros para o fortalecimento e a melhoria da 
Iniciativa de Ajuda ao Comércio, tendo em vista o seu verdadeiro aproveitamento, 
pelos Países em Desenvolvimento e pelos Países Menos Desenvolvidos, que são 
os beneficiários, e evitar condicionar a sua implementação por intermédio da 
participação destes últimos na negociação de novos assuntos na OMC; 

6. ASSUMIR O COMPROMISSO de fortalecer, em estreita coordenação com os 
Ministros responsáveis pelo Comércio, as nossas posições comuns, e 
acompanhar todos os desenvolvimentos na OMC e garantir que o 
desenvolvimento se mantenha como parte integrante de todos os resultados das 
negociações para todas economias africanas, de conformidade com o Mandato 
de Doha para o Desenvolvimento; 

7. REITERAR o nosso compromisso de dar prosseguimento à busca de resultados 
sobre o tratamento especial e diferenciado, ao abrigo do Parágrafo 44 da 
Declaração Ministerial de Doha;  

8. REAFIRMAR que o tratamento especial e diferenciado deve ser parte integrante 
de todos os Acordos da OMC e de futuros resultados multilaterais da OMC, 
devendo ser incorporados, em caso de necessidade, nas listas de concessões e 
compromissos assim como das regras e normas, com vista a serem efectivos, sob 
o ponto de vista operacional, e permitir aos Países em Desenvolvimento, em 
particular os Países Menos Desenvolvidos em África, responder com eficácia às 
suas necessidades de desenvolvimento, de conformidade com as prioridades do 
desenvolvimento industrial de África, preconizadas na Agenda 2063, no domínio 
da transformação estrutural e da industrialização;  

9. CONVIDAR todos os Membros da OMC a atribuir aos países africanos saídos da 
categoria de Países Menos Avançados as medidas e isenções disponíveis de 
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tratamento especial e diferenciado para os PMA por um período adaptado ao 
estado de desenvolvimento desses países; 

10. PRESTAR APOIO aos Países Africanos envolvidos no processo de adesão OMC 
e EXORTAR os Membros a abster-se de solicitar, injustamente, aos Países 
Africanos aderentes para estender aos outros Membros qualquer compromisso 
decorrente da sua adesão à Zona de Livre Comércio Continental Africana ou 
exigir deles compromissos incompatíveis com os seus níveis de desenvolvimento; 

11. SUBLINHAR que o objectivo prioritário da política comercial de África é uma 
ZCLCA, capaz de construir um Mercado Comum Africano de Bens e Serviços e 
velar para que os resultados das negociações na OMC não comprometam estes 
objectivos; 

12. REITERAR O NOSSO COMPROMISSO em prol de um sistema comercial 
multilateral baseado em regras, que seja justo, equitativo, inclusivo e orientado 
para o desenvolvimento, privilegiando os interesses de África; 

13. REAFIRMAR a importância de preservar e respeitar os princípios e os 
procedimentos da OMC, ao abrigo do Acordo de Marraquexe, nomeadamente: a 
arquitectura do desenvolvimento e do tratamento especial e diferenciado para os 
Países em Desenvolvimento e os Países Menos Avançados, os procedimentos e 
os princípios que regem os acordos plurilaterais, um mandato multilateral como 
condição prévia necessária para acelerar qualquer proposta de negociação na 
OMC e a preservação pelo Secretariado da OMC do seu estatuto internacional e 
manter-se constantemente acima da posição sectária dos Membros; 

14. REJEITAR medidas comerciais unilaterais e apelar aos Membros da OMC a 
absterem-se de quaisquer e todas as medidas susceptíveis de prejudicar os 
princípios e as regras da OMC, baseadas no sistema de comércio multilateral; 

15. EXORTAR que seja prestada, prioritariamente, uma atenção para a resolução do 
impasse em que se encontra o Órgão de Recurso e assumir o compromisso de 
trabalhar com todos os Membros da OMC na busca de soluções mutuamente 
aceitáveis, preservando as características essenciais e a integridade do sistema; 

16. INSISTIR que quaisquer debates sobre o futuro da OMC devem incluir os pontos 
de vista e os interesses do Grupo Africano e abordar as questões centrais 
relativas ao desenvolvimento e à inclusão; 

17. ORIENTAR os Altos Funcionários a trabalhar na busca de uma posição comum 
sobre a reforma da OMC. 
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DECLARAÇÃO SOBRE A SITUAÇÅO NA PALESTINA E NO MÉDIO ORIENTE 

Nós, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na 32.ª Sessão da 
Conferência da União Africana, realizada em Adis Abeba, Etiópia, a 10 e 11 de Fevereiro 
de 2019; 

TOMANDO NOTA do relatório sobre a situação no Médio Oriente e na Palestina e 
recordando todas as resoluções e decisões anteriores adoptadas pela Organização da 
Unidade Africana/União Africana sobre a situação na Palestina com o objectivo de 
alcançar uma paz e segurança duradouras no Médio Oriente; 

REAFIRMANDO o nosso total apoio ao povo palestiniano e à OLP na sua luta legítima 
contra a ocupação israelita sob a liderança do Presidente Mahmoud Abbas, a fim de 
restabelecer os seus direitos legítimos de estabelecer um Estado palestino 
independente, convivendo lado a lado com o Estado de Israel; 

REAFIRMANDO AINDA o nosso desejo de incentivar uma solução pacífica para o 
conflito árabe-israelita, de acordo com os princípios do direito internacional e todas as 
resoluções pertinentes das Nações Unidas que estabeleçam um Estado palestiniano nas 
fronteiras de 4 de Junho de 1967 com Jerusalém Oriental como sua capital na 
implementação da solução de dois Estados e a implementação da Resolução 194 da 
ONU sobre o retorno de refugiados palestinianos; 

RENOVANDO o nosso apelo para a retomada das negociações entre os dois lados para 
alcançar uma paz justa, abrangente e duradoura no Médio Oriente, apoiar todas as 
iniciativas destinadas a encontrar uma solução duradoura para o conflito palestino-
israelita; 

COMPROMETIDOS a negociar através de um mecanismo multilateral internacional, 
inclui todas as questões de status permanente, fronteiras, segurança, colonatos, 
refugiados, água e prisioneiros, garantindo o cumprimento da legitimidade internacional, 
implementando o que foi acordado dentro de um período de tempo específico e dando 
garantias para a implementação; 

AFIRMANDO a determinação da nossa posição de apoio à causa palestiniana e os 
esforços contínuos da União visando alcançar uma paz geral e justa para o povo 
palestiniano; 

RENOVANDO o nosso apelo a todos os países para que respeitem o legítimo status 
legal da cidade de Jerusalém Oriental como a capital do Estado da Palestina e se 
abstenham de qualquer acção ou ato que possa prejudicar o status legítimo da cidade 
de Jerusalém, em particular a abster-se de transferir embaixadas representadas por 
Israel de Telavive para Jerusalém. Esperamos ansiosamente que os Estados-membros 
cumpram as decisões que reflectem o consenso africano e a política da União sobre a 
questão da Palestina.  

REAFIRMANDO que todos os colonatos na Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Golã Sírio 
são nulos e CONDENAM a política de confisco de terras, demolições de casas, 
deslocamento forçado de civis, políticas de discriminação racial e todas as medidas de 
punição colectiva implementadas no decorrer de actividades coloniais intensivas no 
Território Palestino Ocupado, que constituem uma violação e um crime de guerra sob o 
direito internacional; 



Assembly/AU/Decl.7(XXXII) 
Pág. 2 

 

 

NÓS DECLARAMOS o seguinte: 

1. DENUNCIAMOS todas as medidas repressivas de ocupação e a política de 
tortura e execução no campo contra os cidadãos palestinianos, especialmente 
visando pessoal médico, crianças, mulheres e pessoas com necessidades 
especiais que saem pacificamente. Nós os consideramos crimes contra a 
humanidade e crimes de guerra, de acordo com a Quarta Convenção de 
Genebra. Apelamos para a protecção internacional urgente do povo palestiniano 
sob ocupação, de acordo com as decisões de legitimidade internacional a este 
respeito; 

2. REITERAMOS as várias decisões da União Africana que reafirmam todo o 
território de Jerusalém Oriental, dentro das fronteiras de 4 de Junho de 1967, é a 
capital, e as decisões anteriores da União Africana a este respeito. Exortamos 
para a preservação da santidade dos locais sagrados cristãos e islâmicos na 
cidade santa e a liberdade de praticar os ritos religiosos das religiões celestes; e 
APELAMOS AINDA que todos os Estados-membros nas suas relações tenham 
em conta a especificidade de Jerusalém Oriental como a capital eterna do Estado 
da Palestina; 

3. DEPLORAMOS as sucessivas políticas israelitas destinadas à judaização da 
cidade de Jerusalém e sua natureza histórica, legal e demográfica, e a contínua 
agressão contra os locais sagrados islâmicos e cristãos. Impondo restrições 
rígidas de segurança aos fiéis e restringindo a liberdade de culto na Cidade 
Santa; e APELAMOS às Nações Unidas acompanhem a implementação da 
decisão da UNESCO de 26 de Outubro de 2016, referente a Jerusalém e 
garantam que a implementação integral da decisão seja respeitada; 

4. CONDENAMOS a política de judaização, limpeza étnica através de 
deslocamentos forçados, demolições de casas e a política de discriminação racial 
praticada pela ocupação israelita contra os palestinianos na ocupada cidade de 
Jerusalém Oriental, através de ordens de evacuação das comunidades beduínas 
palestinianas no Khan Vermelho, nos arredores de Jerusalém. Pretendendo isolar 
a cidade santa, cortou a sua conexão geográfica com os territórios da Cisjordânia 
ocupada em 1967 e alcançou a superioridade demográfica dos colonatos sobre 
os proprietários das terras de Jerusalém; 

5. CONDENAMOS IGUALMENTE os planos de colonatos israelitas sendo 
implementados a um ritmo acelerado no Território Palestiniano Ocupado, 
incluindo Jerusalém Oriental, a capital do Estado da Palestina, e o Vale do Jordão 
em contravenção às regras do direito internacional, em particular, a Resolução 
2334 do Conselho de Segurança; 

6. IMPLORAMOS a todos os países africanos para acabar com todas as formas de 
relações directas e indirectas com o sistema colonial israelita ilegal no território do 
Estado da Palestina, incluindo Jerusalém Oriental, em conformidade com as 
disposições do parágrafo 5 da resolução 2334 do Conselho de Segurança e da 
UA anterior decisões a este respeito; 
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7. REJEITAMOS a Lei Nacional Judaica racista, que reconhece o judaísmo do 
Estado de Israel, restringe o Estado e a cidadania apenas ao povo judeu e expõe 
dois milhões de palestinianos árabes (muçulmanos e cristãos) de seus plenos 
direitos e apoia o confisco de terras palestinas em benefício do colonato israelita; 

8. RENOVAMOS o nosso apoio à visão e iniciativa do Presidente Mahmoud Abbas 
pela paz apresentada ao Conselho de Segurança no dia 20 de Fevereiro de 2018, 
que se baseia nos resultados da legitimidade internacional e da Iniciativa de Paz 
Árabe, através de mediação multilateral internacional, dentro de um prazo 
específico e DEPLORAMOS a campanha de incitamento e distorção dirigida ao 
presidente palestiniano Abbas e à liderança palestina; 

9. CONSIDERAMOS que os refugiados palestinianos são todos palestinos que 
foram deslocados da terra histórica da Palestina desde Nakba em 1948, ou foram 
embora antes desta data e não puderam retornar, e seu sucessor está 
relacionado com a geração actual. Todos eles adquirem o direito individual e 
absoluto de retornar às suas terras e lares de onde foram abandonados, 
mantendo o direito a uma justa indemnização pelos danos sofridos; 

10. REJEITAMOS as medidas destinadas a liquidar os serviços da UNRWA e 
alertamos sobre as consequências da atitude da administração dos EUA em 
relação aos refugiados palestinianos, que contrariam as disposições da 
Resolução 194 da ONU; e SOLICITAMOS a manutenção da Agência e suas 
funções de acordo com o mandato das NU na Resolução N.º 302 da Assembleia 
Geral das Nações Unidas; 

11. APOIAMOS o direito legítimo dos palestinianos à adesão plena nas Nações 
Unidas. Convocamos os Estados-membros a apoiar esse direito ao Estado da 
Palestina e apoiar os esforços dos palestinianos para se unirem a agências, 
convenções e protocolos internacionais; e APOIAMOS a visão da liderança 
palestina de uma solução final para o conflito de acordo com a solução de dois 
Estados, que goza de consenso internacional, rejeição de soluções parciais e 
incompletas e a ideia de um Estado provisório; 

12. CONDENAMOS a adopção por Israel de uma lei que sancionaria a execução de 
prisioneiros palestinianos, o que constitui uma clara violação de todas as leis, 
cartas e convenções internacionais que garantem a protecção de civis e 
prisioneiros durante a guerra; e APELAMOS à Comunidade Internacional a 
adoptar uma postura contra essas medidas arbitrárias; 

13. EXPRESSAMOS a nossa profunda preocupação com a deterioração das 
condições económicas e humanitárias na Faixa de Gaza como resultado do 
bloqueio israelita e responsabilizamos totalmente a ocupação israelita pela 
situação na Faixa de Gaza; ACREDITAMOS que a crise na Faixa de Gaza é uma 
crise de ocupação e que esta crise deve ser resolvida com o fim da ocupação e 
possibilitando a unidade geográfica e política dos territórios palestinos entre a 
Cisjordânia e a Faixa de Gaza. E não lidar com isso como se tratasse apenas de 
uma crise humanitária que requer alívio; e EXORTAMOS à comunidade 
internacional a trabalhar para pôr termo a esse injusto bloqueio israelita; 
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14. AFIRMAMOS que uma solução justa para a causa Palestina e o alcance de uma 
paz abrangente e o fim do conflito israelita, só poderão concretizar-se mediante o 
estabelecimento de um Estado palestiniano nas fronteiras de 4 de Junho de 1967 
na Cisjordânia e na Faixa de Gaza com Jerusalém Oriental como capital e não 
como capital nos arredores de Jerusalém Oriental. E que não há possibilidade de 
um acordo político e o fim do conflito com o estabelecimento de um Estado na 
Faixa de Gaza ou um Estado palestiniano sem a Faixa de Gaza; 

15. REITERAMOS que uma paz justa, abrangente e duradoura no Médio Oriente 
requeira a total retirada israelita de todos os territórios palestinianos e árabes 
ocupados para a linha de Junho de 1967, incluindo os Montes Sírios de Golã e os 
territórios ainda ocupados no sul do Líbano; 

16. CONDENAMOS as medidas e sentenças arbitrárias impostas aos detidos, 
especialmente crianças e mulheres, em prisões israelitas, que os privam dos 
direitos mínimos garantidos pelo direito internacional humanitário e pelo direito 
internacional dos direitos humanos, e APELAMOS ao governo de Israel a libertar, 
imediata e incondicionalmente, todos os prisioneiros palestinianos e árabes nas 
cadeias israelitas; 

17. FELICITAMOS S. E. Juan Carlos Varela Rodriguez, Presidente do Panamá, por 
ter cancelado a decisão do seu antecessor de transferir a Embaixada do seu país 
em Israel de Telavive para Jerusalém, e EXORTAMOS todos os países que 
tenham transferido as suas Embaixadas para Jerusalém, a reconsiderarem as 
suas decisões. 
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DECLARAÇÃO SOBRE O TEMA DA UNIÃO AFRICANA PARA 2019: “O ANO DOS 
REFUGIADOS, RETORNADOS E DESLOCADOS INTERNOS: RUMO A UMA 
SOLUÇÃO DURADOURA PARA A DESLOCAÇÃO FORÇADA EM ÁFRICA” 

Nós, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos por ocasião da 
32.ª Sessão Ordinária da Conferência, a 10 e 11 de Fevereiro de 2019, em Adis Abeba, 
Etiópia, para lançar o Tema do Ano 2019: – Ano dos Refugiados, Retornados e 
Deslocados Internos: Rumo a Soluções Duradouraa para a Deslocação Forçada 
em África; 

CIENTES de que existem factores estruturais mais profundos e multidimensionais que 
continuam a desencadear a deslocação forçada, incluindo desafios socioculturais, 
políticos e económicos que resultam em subdesenvolvimento, desigualdade, pobreza, 
incluindo a disparidade entre mulheres e homens, violência sexual e baseada no género, 
intolerância e má gestão da diversidade, má governação, má gestão dos recursos 
naturais, corrupção e conflitos; 

PREOCUPADOS com a escala e as complexidades da deslocação forçada e das 
situações humanitárias prolongadas que continuam a devastar países e comunidades 
em todo o continente devido, nomeadamente, a conflitos violentos, violações dos direitos 
humanos, perseguição, governação deficitária, impunidade, catástrofes e calamidades 
naturais, efeitos da seca e das alterações climáticas, terrorismo e extremismo violento, 
resultando em 6,3 milhões de refugiados e requerentes de asilo e 14,5 milhões de 
deslocados internos; 

REAFIRMANDO que o Tema do Ano 2019 sobre refugiados, retornados e deslocados 
internos apresenta um momento histórico auspicioso, visto que traz à tona o nível 
exemplar contínuo de solidariedade comum para com as populações deslocadas no 
espírito do Pan-Africanismo, numa altura em que os deslocados são confrontados com 
discriminação e xenofobia em muitas partes do mundo; 

EMPENHADOS a lutar pela concretização dos nobres objectivos da Agenda 2063 - A 
África Que Queremos - através da abordagem das causas estruturais profundas da 
deslocação forçada e da implementação de soluções duradouras para as crises 
humanitárias e a deslocação forçada em África;  

RECONHECENDO que o ano 2019 marca o 50º Aniversário da adopção da 
Convenção da Organização da Unidade Africana que Rege os Aspectos 
Específicos dos Problemas dos Refugiados em África, de 1969 (a Convenção da 
OUA sobre Refugiados), bem como o 10º aniversário da adopção da Convenção da 
UA para a Protecção e Assistência aos Deslocados Internos em África, de 2009 (a 
Convenção de Kampala); como instrumentos fundamentais para que os Estados-
membros possam prevenir a deslocação, responder às necessidades materiais e de 
protecção das populações deslocadas e, encontrar soluções para as situações de crise 
humanitária; 
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POR CONSEGUINTE, DECLARAMOS: 

A. Relativamente ao 50º Aniversário da Convenção da OUA sobre os Aspectos 
Específicos dos Problemas dos Refugiados em África e do 10º Aniversário 
da Convenção de Kampala: 

1. APELAMOS a todos os Estados-membros para que assinem, ratifiquem, 
internalizem e implementem a Convenção da OUA sobre os Aspectos Específicos 
dos Problemas dos Refugiados em África e a Convenção da UA sobre 
Deslocados Internos, bem como outros quadros de política relevantes que 
abordam a deslocação forçada e as crises humanitárias associadas, incluindo a 
Posição Comum Africana sobre a Eficácia Humanitária; 

2. SOLICITAMOS aos Estados-membros, à Comissão da UA e aos parceiros 
humanitários e de desenvolvimento, que mobilizem recursos para a 
implementação dos instrumentos, e reforcem as estruturas de monitorização do 
cumprimento e responsabilização;  

3. COMPROMETEMO-NOS a assinalar o 50o aniversário da adopção da Convenção 
da OUA sobre Refugiados de 1969, bem como o 10º aniversário da Convenção 
da União Africana para a Protecção e Assistência das Pessoas Deslocadas 
Internas em África (Convenção de Kampala) em 2019, em parceria com os 
principais parceiros nacionais, regionais, continentais e internacionais, incluindo o 
Sistema das Nações Unidas; 

B. Relativamente à Análise das Causas Principais 

4. REAFIRMAMOS O COMPROMISSO de abordar as causas estruturais dos 
conflitos violentos prolongados, terrorismo e extremismo violento, catástrofes e 
calamidades, alterações climáticas, governação deficitária, má gestão da 
diversidade, abuso dos direitos humanos e outros factores que levaram a um 
grande número de deslocações forçadas; 

5. GARANTIMOS que serão envidados os esforços para garantir a paz e a 
segurança sustentáveis, a democracia e o desenvolvimento socioeconómico, de 
acordo com os nobres objectivos da Agenda 2063 de silenciar as armas e pôr fim 
a todas as guerras em África até ao ano 2020;  

6. APELAMOS aos Estados-membros para que impeçam a deslocação forçada 
através de uma melhor compreensão dos factores da deslocação, e elaborem 
planos e políticas que visam implementar acções políticas e respostas 
estratégicas precoces e amplas que lidam com as causas profundas, 
multifacetadas e específicas do contexto das deslocações em África;  

7. SOLICITAMOS à Comissão da União Africana que trabalhe com os Estados-
membros, as Comunidades Económicas Regionais, os parceiros internacionais, 
humanitários e de desenvolvimento, a fim de apoiar os Estados-membros na 
implementação da Agenda de prevenção da União Africana, conforme estipulado 
na Agenda 2063, na Arquitectura de Governação Africana (AGA), na Arquitectura 
Africana de Paz e Segurança (APSA), bem como os quadros jurídicos e políticos 
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fortes da UA que regem os direitos humanos, situações de deslocação forçada e 
crises humanitárias em África; 

C. Relativamente à busca de soluções duradouras para a Deslocação Forçada 

8. RECONHECEMOS que a deslocação forçada prolongada requer uma estratégia 
concertada, holística e multidimensional para a sua solução duradoura, através do 
envolvimento dos Estados-membros, das CER, dos parceiros humanitários e de 
desenvolvimento a nível nacional, regional, continental e mundial e, por 
conseguinte, SOLICITAMOS à Comissão que reforce a parceria de forma a fazer 
face às situações de deslocação prolongada;  

9. CIENTES da realidade de que os conflitos representam um desafio político para o 
continente, resultando em deslocações e crises humanitárias e, conscientes de 
que tais desafios exigem fundamentalmente uma solução política alicerçada nos 
compromissos políticos designados a reforçar a paz e a segurança, a democracia 
e a governação, bem como o desenvolvimento socioeconómico e a transformação 
estrutural do nosso continente;  

10. COMPROMETEMO-NOS a assumir uma liderança política ousada e eficaz para 
resolver os conflitos em África através da adopção de políticas e estratégias que 
visem reforçar os sistemas e as estruturas nacionais direccionadas a impedir 
conflitos e deslocações no continente; 

11. APOIAMOS os esforços em prol da criação de condições favoráveis ao regresso, 
à reabilitação e à reintegração, como parte de soluções duradouras para a 
deslocação forçada; 

12. SUBLINHAMOS a importância de medidas preventivas rumo a soluções 
duradouras para a deslocação forçada, através de alerta, resposta e recuperação 
precoces, medidas de redução de risco de catástrofes, acção humanitária 
atempada, cumprimento dos direitos humanos e do direito humanitário, e maior 
participação da população afectada, incluindo comunidades de acolhimento, 
emprestando particular atenção às mulheres, crianças, jovens, pessoas com 
deficiência e idosos;  

13. ESTABELECEMOS o elo entre a deslocação e a paz & segurança como uma 
base fundamental para lidar com soluções duradouras e APELAMOS aos 
Estados-membros e a todos os parceiros de desenvolvimento no sentido de 
assegurar que o elo entre a deslocação e a boa governação, bem como a 
deslocação e as dimensões do desenvolvimento sejam, igualmente, reconhecidas 
e abordadas na íntegra, e para o efeito, APELAMOS aos Estados-membros e aos 
parceiros de desenvolvimento para que se empenhem em toda uma abordagem 
da sociedade; 

D. Relativamente à Apatridia 

14. EXPRIMIMOS PREOCUPAÇÃO com o facto de que o continente acolhe 712.000 
apátridas que carecem de qualquer forma de protecção jurídica e são 
frequentemente mais vulneráveis a abusos, exploração e violações, cuja 
deslocação, por vezes, pode durar várias décadas sem soluções; e 
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COMPROMETEMO-NOS a desenvolver um quadro político claro para fazer face 
a este desafio; 

15. SOLICITAMOS à Comissão da UA que trabalhe com os Estados-membros no 
sentido de adoptar políticas que possam ajudá-los a gerir e resolver melhor o 
problema da apatridia em África;  

E. Relativamente às Catástrofes Naturais e Alterações Climáticas: 

16. RECONHECEMOS que as catástrofes naturais e as alterações climáticas podem 
exacerbar os conflitos violentos existentes, ameaçar o acesso aos recursos vitais 
e afectar desproporcionalmente os mais vulneráveis, e resultar em deslocação; 

17. APELAMOS aos Estados-membros para que reforcem as medidas destinadas a 
fazer face aos efeitos das alterações climáticas, degradação ambiental e 
catástrofes naturais, sobretudo nas zonas afectadas por conflitos;  

18. SOLICITAMOS à CUA que apoie os Estados-membros a extrair exemplos de 
boas práticas em todo o continente e identificar recursos, mecanismos e 
estratégias progressistas, apoiados por compromissos políticos nacionais, 
regionais, continentais e mundiais para prevenir e mitigar o impacto negativo e as 
consequências dessas tendências. 

F. Relativamente à Educação 

19. PERTURBADOS com o facto de que cerca de 12,6 milhões de crianças que 
vivem em zonas de conflito em África estão fora da escola, em virtude de a 
deslocação privá-las do seu direito de acesso a um ensino de qualidade. As 
crianças deslocadas e refugiadas têm 5 vezes mais probabilidades de não 
frequentarem a escola do que as crianças não deslocadas, e as raparigas têm 
quase duas vezes e meia mais probabilidades de não frequentarem a escola se 
viverem em países afectados por conflitos, e as jovens mulheres têm quase 90% 
mais probabilidades de abandonar o ensino secundário do que as suas 
homólogas em países não afectados por conflitos;  

20. SOLICITAMOS à CUA que trabalhe com os Estados-membros e parceiros 
relevantes a fim de assegurar o acesso à educação para as crianças refugiadas, 
retornadas, deslocadas e apátridas em África; 

21. SOLICITAMOS ao Centro da União Africana para o Ensino de Raparigas e 
Mulheres em África (UA/CIEFFA) a liderar a adopção de um mecanismo de 
informação regular sobre a situação do ensino de raparigas e mulheres nos 
Estados-membros, tendo em conta os seus ambientes de ensino e aprendizagem, 
a segurança das escolas e dos sistemas educativos, e a medida em que os 
refugiados são integrados nos sistemas educativos locais; 

22. SOLICITAMOS ao UA/CIEFFA que trabalhe com os parceiros relevantes no 
sentido de desenvolver políticas nacionais abrangentes e planos operacionais que 
integrem a educação sobre a paz e a protecção de raparigas e mulheres jovens 
nos programas de educação para as populações deslocadas em África. 
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G. Relativamente à integração do género e o empoderamento da juventude 

23. RECONHECEMOS que a melhor resposta às necessidades de protecção e 
assistência aos deslocados requer uma compreensão mais ampla do impacto 
diferenciado das questões de género e idade relativamente à deslocação forçada; 
e SOLICITAMOS à Comissão que melhore a sua gestão de dados, garantindo a 
comunicação desagregada sobre o género e idade; 

24. APELAMOS aos Estados-membros e às partes interessadas para que reforcem a 
participação das mulheres e dos jovens nos processos de paz e a capacitação, 
através da gestão do risco de catástrofes;  

25. EXORTAMOS os Estados-membros, a CUA e os parceiros a garantir uma 
abordagem holística para acções humanitárias, através da inclusão social e do 
desenvolvimento sustentável, com especial enfoque sobre os refugiados jovens, 
crianças e mulheres.  

H. Relativamente ao Financiamento Humanitário 

26. RECONHECEMOS que no contexto da retórica sobre a solidariedade global e 
partilha de encargos, vários programas nacionais sobre refugiados continuam 
substancialmente sub-financiados, deixando os refugiados e as comunidades 
acolhedoras com poucos recursos à que recorrer; e FELICITAMOS os Estados-
membros que continuam a acolher refugiados, deslocados internos e apátridas, 
pela sua solidariedade e hospitalidade no espírito do Pan-Africanismo;  

27. SOLICITAMOS aos Estados-membros e à comunidade internacional que 
revitalizem e implementem mecanismos globais de partilha de responsabilidades, 
de modo a encontrar soluções duradouras para a deslocação forçada.  

28. SOLICITAMOS à Comissão, às CER e aos parceiros de desenvolvimento que 
apoiem os Estados-membros a responder melhor a situações de crise ou conflito 
e IMPLORAMOS aos parceiros humanitários e de desenvolvimento a 
disponibilizarem os recursos necessários para enfrentar os desafios da 
deslocação forçada no continente. 

I. Relativamente à Parceria e Cooperação Globais 

29. ELOGIAMOS a impressionante tradição africana de proteger pessoas vítimas da 
deslocação forçada através da promoção da paz e estabilidade regionais e a 
adopção de medidas que contribuam para um benefício público global, através da 
complementaridade do quadro global do direito internacional dos refugiados e dos 
direitos humanos, através da adopção de quadros continentais normativos 
complementares e fortes para os refugiados, deslocados internos e do direito 
humanitário para abordar a deslocação forçada; 

30. REAFIRMAMOS que a generosidade dos Estados-membros da UA precisa de ser 
apoiada por uma acção internacional concertada e; SOLICITAMOS aos Estados-
membros que revitalizem e implementem mecanismos globais de partilha de 
responsabilidades e parceria que visem abordar as causas profundas, e 
explorarem soluções duradouras para a deslocação forçada; 
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31. APELAMOS para a transformação do sistema humanitário internacional de forma 
a torná-lo mais receptivo, eficaz e adequado à sua finalidade. 

J. Relativamente à Agência Humanitárias Africana 

32. REITERAMOS a decisão Assembly/AU/Dec.604(XXVI), adoptada na 26.ª Sessão 
Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2016, que apela à 
criação de uma Agência Humanitária Africana como veículo para racionalizar a 
acção humanitária no continente; 

33. SOLICITAMOS à Comissão, em colaboração com os Estados-membros, as CER 
e os órgãos e instituições relevantes da UA, a acelerar a operacionalização da 
Agência Humanitária Africana, em colaboração com os Estados-membros, as 
CER e os Órgãos e Instituições relevantes da UA. 

K. Relativamente ao Tema do Ano de 2019: 

34. SAUDAMOS os planos da Comissão sobre uma gama de actividades a serem 
implementadas em relação ao Tema do Ano de 2019: Ano dos Refugiados, 
Retornados e Deslocados Internos Rumo a Soluções Duradouras para a 
Deslocação Forçada em África”, em harmonia com a Decisão Assemblly 
AU/Dec.707(XXXI);  

35. ADOPTAMOS o Documento de Síntese que descreve as actividades planificadas 
em torno do Tema do Ano; 

36. NOMEAMOS S.E. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presidente da República 
da Guiné Equatorial, como o Líder da UA para o Tema do Ano de 2019 e 
SOLICITAMO-LO que dirija as actividades planificadas para o Tema do Ano e 
apresente um relatório sobre a implementação da presente Decisão durante a 
33.ª Sessão Ordinária da Conferência, em Fevereiro de 2020.  
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RESOLUÇÃO SOBRE "O LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO ECONÓMICO, 
COMERCIAL E FINANCEIRO IMPOSTO À REPÚBLICA DE CUBA PELOS ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA" 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA do bloqueio económico, comercial e financeiro contínuo e ilegal 
imposto ao Governo e ao povo cubanos; 

2. REAFIRMA o seu total apoio à resolução da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, “Necessidade de pôr termo ao bloqueio económico, comercial e financeiro 
imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba; 

3. LAMENTA o retrocesso nas relações bilaterais entre Cuba e os Estados Unidos 
e, uma vez mais, EXORTA o Governo dos Estados Unidos da América a levantar 
o bloqueio económico, comercial e financeiro de longa data e injustificável 
imposto ao povo cubano; 

4. RECONHECE que o bloqueio constitui o principal obstáculo à implementação, por 
Cuba, da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 
e partilha esta preocupação devido à importância que a União Africana atribui à 
consecução dos objectivos da referida Agenda; 

5. REAFIRMA a sua solidariedade para com o povo de Cuba.  
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MOÇÃO DE APOIO AO SR. MICHEL SIDIBE, DIRECTOR EXECUTIVO  
DO PROGRAMA CONJUNTO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O VIH/SIDA (ONUSIDA) 

E SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DAS NAÇÕES UNIDAS 

NÓS, Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Africana, 
reunidos na 32.ª Sessão Ordinária da nossa Conferência, a 10 e 11 de Fevereiro de 
2019, em Adis Abeba, Etiópia; 

Considerando que o mandato do Senhor Michel Sidibé, como Director Executivo do 
Programa Conjunto das Nações Unidas para o VIH/SIDA (ONUSIDA) e de Secretário-
geral Adjunto das Nações Unidas, expira em Junho de 2019; 

Reconhecendo que a inestimável acção da ONUSIDA em favor das populações de 
África e do Mundo, sob a direcção do Senhor Sidibé, permitiu salvar muitas vidas, com 
um impacto decisivo na epidemia devastadora do SIDA em África; 

1. NOTAMOS COM SATISFAÇÃO que, graças à sua visão estratégica excepcional 
e à sua defesa permanente, com vista a garantir o acesso de todas as 
populações, incluindo os mais vulneráveis, aos serviços de saúde, que garantiu 
que a prevenção e tratamento do VIH/SIDA figurasse entre as prioridades 
mundiais da saúde pública; 

2. EXPRIMIMOS a nossa gratidão pelos excelentes resultados obtidos, até ao 
presente, e reconhecidos por todos, sob a sua direcção, na resposta ao 
VIH/SIDA, e CONTAMOS com o seu compromisso incessante e a sua liderança 
para continuar a promover a saúde dos Povos do Continente Africano; 

3. FELICITAMOS calorosamente ao Senhor Michel Sidibé, Director Executivo do 
Programa Comum das Nações Unidas para o VIH/SIDA (ONUSIDA) e Secretário-
geral Adjunto das Nações Unidas, pelos serviços louváveis que prestou para a 
melhoria da saúde e das condições de vida dos Povos do Continente Africano, 
assim como pela liderança exemplar de que sempre deu prova durante o seu 
mandato; 

4. EXPRIMIMOS o nosso profundo reconhecimento ao Senhor Sidibé e lhe 
RENDEMOS homenagem pela sua grande contribuição na realização dos 
objectivos da UA, incluindo a Agenda 2063; 

5. COMPROMETEMO-NOS a trabalhar com a ONUSIDA, assim como com todos os 
seus parceiros, na mobilização de todas as energias e dos meios necessários 
para a realização do objectivo pretendido, designadamente: a erradicação do 
SIDA até 2030, como ameaça à saúde pública. 
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MOÇÃO DE RECONHECIMENTO À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR PAUL KAGAME, 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO RUANDA E PRESIDENTE CESSANTE 

DA UNIÃO AFRICANA (UA) 

A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, reunida na sua 32.ª Sessão 
Ordinária, em Addis Abeba, Etiópia, nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2019; 

Tomando nota do final do mandato de Sua Excelência Paul KAGAME, e reconhecendo 
os esforços incansáveis e notáveis por si empreendidos na presidência da União 
Africana (UA) durante o ano de 2018, esforços esses que contribuíram para o reforço da 
União e da sua relevância para as necessidades de África e do seu lugar no mundo; 

Tendo em mente as várias realizações alcançadas graças à sua dedicação, visão, auto-
sacrifício e disponibilidade total para defender os princípios e objectivos da União e os 
ideais do pan-africanismo dentro do continente e em todos os fóruns internacionais (G7, 
G20, União Europeia, Nações Unidas); 

Notando, em particular, o dinamismo e a eficiência com que felizmente conduz o 
processo de reforma institucional da União; 

1. MANIFESTA A SUA PROFUNDA GRATIDÃO à Sua Excelência Paul KAGAME, 
Presidente da República do Ruanda e Presidente cessante da nossa Conferência, 
pela liderança dinâmica e visionária e pelo modo extraordinário como liderou a 
União durante o seu mandato. 

O ano passado foi notável: 

- pela adopção e lançamento da Zona de Comércio Livre Continental Africana 
(ZCLCA); este evento representa igualmente um momento histórico para 
nossos respectivos povos, bem como para a comunidade internacional; 

- pela reforma institucional da UA; 

- pelo lançamento do Mercado Africano Único dos Transportes Aéreos 
(SAATM). 

2. FELICITA Sua Excelência o Presidente da República do Ruanda, Paul KAGAME, 
pelas várias realizações que a UA conseguiu concretizar durante o seu mandato 
e, em particular, pela adopção do Protocolo ao Tratado que Institui a Comunidade 
Económica Africana sobre a Livre Circulação de Pessoas, o Direito de Residência 
e Estabelecimento, bem como a adopção das directrizes para a concepção, 
produção e emissão do Passaporte Africano; 

3. REITERA à Sua Excelência o Presidente da República de Ruanda, Paul 
KAGAME, a sua gratidão pela sua importante contribuição ao processo de 
integração política, económica e social do continente. 
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