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A. Concentrar-se nas prioridades 

principais com abrangência 

continental

B. Realinhar as instituições da 

UA

C. Ligar a UA aos Cidadãos

D. Gerir os trabalhos da UA 

eficaz e eficientemente

E. Financiamento da 

sustentabilidade da UA

F. Implementação da Reforma

1. A UA deve concentrar a sua atenção em poucas áreas, nomeadamente: Assuntos Políticos, Paz e 

Segurança, integração económica, representação global e voz única de África

2. Esclarecer a divisão de trabalho entre a UA, CER, MR e outras instituições

3. Auditar profissionalmente os nós de estrangulamento e ineficácias na UA

4. Reavaliar a capacidade das estruturas da CUA

5. Rever os mandatos e fortalecer o funcionamento do CRP, NEPAD, MARP, o sistema judicial, PPA 

& CPS

6. Estabelecer um sistema de quotas para mulheres e jovens e garantir a participação do sector 

privado

7. Criar o Corpo de Jovens de África e facilitar o intercâmbio cultural e desportivo

8. Identificar e providenciar novos bens e serviços públicos a nível continental

9. Os Estados Membros devem disponibilizar o passaporte Africano; envolver os Parlamentos, 

cidadãos e a Sociedade Civil no processo da Reforma da UA 

10. Limitar a Agenda da Cimeira a três pontos e convidar partes externas apenas numa base 

excepcional

11. Realização de uma Cimeira por ano, com uma Reunião de Coordenação UA-CER em Junho/Julho

12. Garantir continuidade com a Troika constituída pelo Presidente cessante, o Presidente em 

exercício e o próximo Presidente, elegendo o Presidente com um ano de antecedência 

13. Rever o Quadro de Cimeiras de Parcerias com líderes principais que representam África

14. Reforçar o actual mecanismo de sanções e aplicá-lo

15. Melhorar o process de eleição da liderança executiva da CUA, contratar o Vice-Presidente e os

Comissarios através de Concurso [publico], e fazer com que o Vice-Presidente seja responsável

pela eficácia da administração da CUA 

16. Levar a cabo uma revisão fundamental das necessidades e condições de service do pessaoal da 

CUA

17. Implementar completa e rapidamente a Decisão de Kigali sobre o Financiamento 

18. Adoptar medidas complementares para reforçar a Decisão de Kigali sobre o Financiamento 

19. Criar um mecanismo de supervisão da implementação das reformas a nível dos Chefes de Estado

20. Criar uma Unidade de Implementação das Reformas a nível do Gabinete do Presidente da CUA

21. Estabelecer um mecanismo para garantir que as decisões vinculativas da UA sejam respeitadas

Áreas de Reformas Pontos de Decisão

1. Perspectiva Geral da Decisão de Janeiro de 2017 sobre as Reformas

(Assembly/AU/Dec/635(XXVIII))
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2. Actualização desde a 28ª Cimeira (Janeiro de 2017) 

 Progresso até ao momento na implementação da Decisão sobre as Reformas adoptadas em Janeiro de 2017 é encorajador

 O Presidente Moussa deve ser elogiado pela sua cautelosa atenção à reforma, e os Presidentes Conde e Deby providenciaram liderança e 

apoio excepcional. 

 Em todas as ocasiões, o Presidente Moussa afirmou o seu forte compromisso com a implementação rápida da Decisão sobre a Reforma, e 

os Chefes de Estado prometeram todo o apoio necessário a ele e a sua equipa podem precisar de tal apoio.

 O mecanismo de supervisão a nível dos Chefes de Estado é activo e efectivo, e mais importante, acaba de ser criada a Unidade de

Implementação da Reforma, no Gabinete do Presidente Moussa, que agora tornar-se-á o ponto focal deste esforço.

 Desde Janeiro já foram feitas várias consultas frutíferas, como o passo da implementação acelerou, notavelmente em Conakry, Adis 

Abeba e Kigali.

 Ademais, os governos e outros actores continuaram a contribuir por escrito e oralmente, isso enriquece o esforço e será tido em

consideração.

 A consulta de Conakry, acolhida pelo Presidente Conde em 24 de Abril de 2017 enfatizou a irreversibilidade e inseparabilidade do

Financiamento e das Decisões da Reforma. Foi dada prioridade à preparação da próxima Cimeira África-EU em conformidade com a

agenda da reforma.

 E o mesmo se aplica à gestão dos trabalhos desta Cimeira de forma eficiente, e é gratificante notar que os pontos estratégicos da agenda 

são de facto limitados em termos de números, conforme o desejado 
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 O Conselho Executivo e o CRP reuniram-se em Kigali a 7 de Maio de 2017, e teve uma sessão extensiva de

informação em Adis Abeba com os membros da Equipa Consultiva para a Reforma.

 Nesse contexto, foi trazida à mesa uma série considerações e sugestões de forma eloquente, o que claramente

merece mais discussão e reflexão.

o Rever os níveis de participação nas Cimeiras, com a proposta dos Ministros dos Negócios Estrangeiros

serem permitidos a representar os seus Chefes de Estado em algumas circunstâncias

o A importância de divulgar as reformas a nível dos países

o Elaborar os detalhes do processo orçamental sem a Cimeira anual de Julho, e esclarecer a relação entre o 

F10 e o Conselho Executivo

o Necessidade de lidar com as preocupações de alguns Estados Membros em relação ao facto de, para

alguns países, a taxa de 0.2% sobre importações elegíveis, ser uma contravenção em relação às obrigações

da OMC

o Necessidade de activamente prestar assistência aos países no seu trabalho rumo à adopção da taxa dos

0.2%

o O local da Cimeira Ordinária anual da UA, de Janeiro e a Reunião de Coordenação da UA-CER de

Junho/Julho.

o A necessidade de consultas mais detalhadas sobre a forma e o papel da NEPAD, MARP, e outros órgãos e 

instituições
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 A nossa reforma tem a capacidade de acomodar inovações relevantes no percurso, desde que estejam em conformidade com a

essência e o espírito da nossa decisão.

 A decisão sobre o financiamento continua no epicentro da reforma. O caminho para a independência financeira é longo e difícil,

e o nosso compromisso político de implementar plenamente a decisão deve ser continuamente reafirmado

 Pelo menos três países já estão a implementar a taxa de 0.2% sobre todas as importações elegíveis, e outros estão em vias de o

fazer. Foi criado o Comité de Dez Ministros das Finanças, e já se reuniram quatro vezes.

 Os mecanismos de governação do Fundo de Paz foram adoptados pelo Conselho de Paz e Segurança a 30 de Maio. 14 Estados

Membros deram contribuições para o Fundo de Paz, representando 12% da meta dos $65 milhões para o primeiro ano.

 A decisão do Presidente da CUA de expandir o mandato do Alto Representante do Fundo de Paz é digna de louvar. É importante

que cada Estado Membro apresente o seu plano vinculativo para o fim de 2017.

 Nas páginas que se seguem no presente relatório, é apresentada uma matriz de implementação como contributo para manter o

nosso trabalho nos carris e incisivo. Poucos, se bem que algum, pontos relativos à Decisão da Reforma requerem a emenda do

Acto Constitutivo; podem entrar em vigor com base numa Decisão da Conferência.

 Temos um grande volume de trabalho pela frente, de facto, o segmento mais consequente e árduo do percurso da reforma

está imediatamente diante de nós, nos seis meses contados a partir de agora até a Cimeira de Janeiro de 2018.
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 Nessa altura, é necessário que muito trabalho seja feito pelo Presidente da Unidade de Implementação das Reformas da CUA,

em consultas com os Chefes de Estado, que estiver a fazer a supervisão do processo, para fazer consultas com as partes

interessadas e apresentar roteiros detalhados à Assembleia para debate e adopção.

 Tal como está delineado na matriz de implementação, a maior parte de tais roteiros deve estar pronta para a Cimeira de 30 de

Janeiro de 2018, e os restantes devem ser apresentados na Cimeira de Janeiro de 2019.

 A meta para a conclusão das reformas é a Cimeira de Janeiro de 2019. Isto é ambicioso, mas também é exequível, se

trabalharmos juntos com a mesma determinação e abertura que já nos trouxe até onde estamos
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29a Cimeira

da AU

30a Cimeira

Da UA

1a Reuniao de 

Coordenação

UA-CER

31at Cimeira

da UA

2017 2018 2019

Jul Jan Jul Jan

(2) implementação plena da Decisão de Kigali sobre o Financiamento (#17)

(7) Adoptar medidas complementares para reforçar a Decisão sobre o Financiamento (#18)

(1) Supervisionar a implementação a nível dos Chefes de Estado (#19)

(4) Limitar a agenda da Cimeira e a participação de partes externas (#10)

(3) Criar a Unidade de implementação das Reformas (#20)

(17) Revisão completa das necessidades e condições de trabalho da CUA (#16)

(18) Reavaliar dimensão e capacidade das estruturas da CUA (#4)

(8) Realização de uma Cimeira por ano, com uma Reunião de Coordenação UA-CERs em Julho (#11)

(15) Rever os mandatos e reforçar o funcionamento dos órgãos principais (#5)

(13) Reforçar o actual mecanismo de sanções e aplicá-lo (#14)

(12) Esclarecer a divisão de trabalho entre a UA, CER e outras instituições (#2)

(5) Rever o Quadro de Cimeiras de Parceria (#13)

(14) Estabelecer quotas para mulheres e jovens; garantir a participação do sector privado (#6)

Pontos de Decisão

(11) Concluir a auditoria profissional de ineficiências burocráticas (#3)

(16) Identificar e providenciar novos bens e serviços públicos a nível continental (#8)

(9) Estabelecer a Troika elegendo o próximo Presidente um ano antes (#12)

(10) Adoptar um mecanismo para garantir respeito das decisões juridicamente vinculativas (#21)

(6) Focalizar a UA em poucas áreas prioritárias (#1)

(19) Criar o Corpo da Juventudede Africana; facilitar o intercâmbio cutural desportivo (#7)

(20) Melhorar o processo de selecção da liderança executiva da CUA (#15)

Resultado Final 
Resultado Interim

Começae & Continua

3. Implementação da Matriz

Jan
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4. Tabela de Resultados da Implementação

29a Cimeira da (Julho de 2017) 30a Cimeira da UA (Janeiro de 2018)

 Decisão sobre o Financiamento 

plenamente implementada, e medidas 

complementares adoptadas

 Propostas para mandatos e 

funcionamento de Órgãos principais 

da UA – revista e pronta para debate 

e adopção

 Proposta de bens e serviços públicos 

novos no continente – pronta para 

debate e adopção

 Corpo da Juventude Africana

 Proposta para a selecção da liderança 

executiva sénior da CUA pronta para 

debate e adopção como emendada no 

Regulamento Interno da Conferência–

para entrar em vigor em 2021

 Revisão das necessidades da CUA 

em termos de pessoal e condições de 

serviço, concluída 

 Proposta para a reavaliação da 

dimensão e capacidades das 

estruturas da CUA pronto para debate 

e adopção 

31a Cimeira da UA (Janeiro de 2019)

 Chefe de Estado responsável pela

Supervisão, escolhido e a Unidade

de Implementação de Reformas

criada e financiada,

 Novos métodos de trabalho da

Cimeira doravante operativos,

incluindo concentração em poucas

áreas prioritárias;

 Aprovação dos instrumentos do

Fundo de Paz e nomeação do

Conselho de Administração

 Doravante a Cimeira Ordinária será em Janeiro, e com 

uma Reunião de Coordenação UA-CER [no meio do 

ano] 

 Troika de Presidentes da UA estabelecida através da 

eleição do novo Presidente e o Presidente que 

assumirá as pastas em 2019 

 Quadro para as Cimeiras das Parcerias revisto 

 Proposta de mecanismos juridicamente vinculativos 

para a implementação - pronta para o debate e 

adopção

 Proposta para o fortalecimento do mecanismo de 

sanções pronto para o debate e adopção

 Proposta relativa a quotas e a participação de 

mulheres, de jovens e do sector privado – pronta para 

debate e adopção

 Auditoria de nós de estrangulamento burocráticos e 

ineficiências – completa

 Proposta inicial para a revisão dos órgãos principais 

para a divisão de trabalho na  CUA/CER/MR, e para os 

bens e serviços públicos a nível continental – pronta 

para a discussão
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5. Macanismos de Supervisão e Implementação da Reforma

Presidente da CUA

Peritos na

matéria/assistência

técnica

Unidade de 

Implementação da 

Reforma (RIU)

Recursos da CUA e de 

outros órgãos

Coordena o processo do dia-a-dia para executar a reforma

Chefe de Estado 

Responsável pela

Supervisão

▪ Responsável pela implementação

da Decisão da Reforma

S.Excia. Sr. Presidente Paul Kagame 

lidera a supervisão da implementação 

das reformas e presta contas à 

Conferência  dos Chefes de Estado sobre 

o progresso, em colaboração com o 

Presidente em Exercício e o Presidente 

cessante, S. Excia. Sr. Presidente Alpha 

Condé e S.Excia. Presidente Idriss Déby 

Itno
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Princípios

▪ Criada no Gabinete do 

Presidente da Commissão

▪ Composta por talentos de 

renome recrutados fora da 

UA

▪ Prestam contas ao 

Presidente da CUA que por 

sua vez responde perante 

o Chefe de Estado que faz 

a Supervisão

▪ Opera com métodos 

eficientes de trabalho 

▪ Dissolvido logo que a  

reforma esteja completa

Estrutura da UIR

Chefe da UIR

(No Gabinete do 

Presiente da CUA)

Iniciativas

do Mandato

Iniciativas

de 

Organização

Iniciativas

Operacionais

Iniciativas de 

Financiamento

Apoio Administrativo e técnico

6 Estrutura da Unidade de Implementação das Reformas (UIR) no 

Gabinete do Presidente da Comissão
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