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DECISÃO ASSEMBLY/AU/DEC.614 (XXVII), DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DA UNIÃO, REALIZADA DE 17 A 18 DE JULHO 

2016, EM KIGALI, RUANDA, SOBRE A CRIAÇÃO DE UM FUNDO ESPECIAL DA 
UNIÃO AFRICANA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO TERRORISMO E AO 

EXTREMISMO VIOLENTO EM ÁFRICA. 
 
A Assembleia, 
 
1. TOMA NOTA da informação apresentada pela Comissão da União Africana (UA) 

sobre os esforços africanos para a prevenção e combate ao terrorismo e ao 
extremismo violento em África; 

 
2. RECORDA as decisões e resoluções pertinentes da OUA/UA sobre a prevenção 

e  combate ao terrorismo em África e, neste contexto, REAFIRMA a importância 
dos instrumentos internacionais e da UA na luta contra o terrorismo; 

 
3. EXPRESSA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO pelo flagelo do terrorismo e 

do extremismo violento que continua a propagar-se com graves consequências 
no continente e REITERA A SUA FIRME CONDENAÇÃO à todos os actos de 
terrorismo cometidos no continente por qualquer que seja, onde for e 
independentemente dos motivos. Neste contexto, a Assembleia EXPRESSA AS 
SUAS SENTIDAS condolências a todas as vítimas de atentados terroristas em 
África e em outras partes do mundo; 

 
4. DECIDE criar um Fundo Especial da UA para a Prevenção e Combate ao 

Terrorismo e ao Extremismo Violento, a ser financiado através de contribuições 
voluntárias. A este respeito, a Assembleia SOLICITA à Comissão da UA que 
elabore as modalidades necessárias para esse efeito, bem como o seu 
mecanismo de funcionamento; 

 
5. SOLICITA AINDA à Comissão da UA que apresente o relatório, através do 

Comité de Representantes Permanentes (PRC) e do Conselho Executivo, à 
próxima sessão ordinária da Assembleia da União, sobre os progressos 
realizados na aplicação da presente decisão. 
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ESTATUTO QUE ESTABELECE O FUNDO ESPECIAL DA UNIÃO AFRICANA PARA 
A PREVENÇÃO E COMBATE AO TERRORISMO E AO EXTREMISMO VIOLENTO 

EM ÁFRICA 
 
Os Estados-Membros da União Africana, 
 
RECORDANDO a resolução AHG/Res.213(XXVIII) sobre o Fortalecimento da 
Cooperação e Coordenação entre os Estados Africanos, adoptada pela 28ª Sessão 
Ordinária da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da Organização da 
Unidade Africana (OUA), realizada em Dakar, Senegal, de 29 de Junho a 1 de Julho de 
1992; 
 
RECORDANDO AINDA a Declaração AHG/Del.2 (XXX) relativa ao Código de Conduta 
para as Relações Inter-Africanas, adoptada pela 30ª Sessão Ordinária da Assembleia 
de Chefes de Estado e de Governo da UA, realizada em Tunis, Tunísia, de 13 a 15 de 
Junho 1994, na qual a Assembleia rejeitou todas as formas de extremismo e de 
terrorismo, incluindo as baseadas no sectarismo, tribalismo, etnia e religião; 
 
RECORDANDO TAMBÉM a decisão Assembly/AU/Dec.256 (XIII) sobre a luta contra o 
pagamento de resgate aos grupos terroristas e a decisão Assembly/AU/Dec.311(XV) 
sobre a prevenção e combate ao terrorismo, adoptadas pela Assembleia da União nas 
suas 13ª e 14ª Sessões ordinárias, realizadas em Sirte, Líbia, e Kampala, Uganda, de 1 
a 3 Julho de 2009 e de 25 a 27 Julho de 2010, respectivemente, bem como o parágrafo 
22 da Decisão Assembly/AU/Dec.536(XXIII) do Relatório do Conselho de Paz e 
Segurança sobre as suas actividades e o estado de paz e segurança em África, 
adoptado pela 23ª Sessão Ordinária da Assembleia da União, realizada em Malabo, 
Guiné Equatorial,  de 26 a 27 de Junho de 2014. 
 
CONSCIENTES da gravidade da ameaça representada pelo terrorismo e pelo 
extremismo violento para a paz, segurança e a estabilidade no continente; 
 
RECONHECENDO que a criação do Fundo Especial da União Africana para a 
Prevenção e Combate ao Terrorismo e ao Extremismo Violento em África constitui um 
passo importante para a mobilização de recursos financeiros, a fim de prover um 
financiamento previsível aos Estados-Membros para cumprirem, de forma eficaz e 
sustentável as suas obrigações na prevenção e combate ao terrorismo e ao extremismo 
violento; 
 
RECONHECENDO que, para que os Estados-Membros cumpram os seus objectivos de 
prevenção e combate ao terrorismo e ao extremismo violento, necessitam recursos 
financeiros sustentáveis que deverão ser assegurados em termos de afectação, 
adequação e desembolso atempado; 
 
CONSCIENTES de que os Estados-Membros da UA desenvolveram um quadro 
normativo bem elaborado para a prevenção e combate ao terrorismo e ao extremismo 
violento, mas que a ameaça se está a propagar geograficamente, com países que 
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anteriormente não tinham sido vítimas de ataques, a serem actualmente alvos de 
terroristas. 

Artigo 1 
Definições 

 
Neste Estatuto: 
 
“Assembleia” significa a Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União 
Africana; 
 
“UA” significa a União Africana estabelecida pelo Acto Constitutivo; 
 
“Comissão” significa a Comissão da União Africana; 
 
“Conselho Executivo” significa o Conselho Executivo da União Africana; 
 
“Fundo” é o Fundo Especial da União Africana para a Prevenção e Combate ao 
Terrorismo e ao Extremismo Violento em África; 
 
“CERs” significa as Comunidades Económicas Regionais; 
 
“Estatuto” significa o presente Estatuto que estabelece o Fundo Especial da União 
Africana para a Prevenção e Combate ao Terrorismo e ao Extremismo Violento em 
África. 
 

Artigo 2 
Objectivos 

 
A finalidade geral do Fundo Especial da UA para a Prevenção e Combate ao 
Terrorismo e ao Extremismo Violento em África é mobilizar recursos financeiros de 
forma a prover financiamento previsível para apoiar os esforços dos Estados-Membros 
na prevenção e combate ao terrorismo e ao extremismo violento em África. 
 
Especificamente, o Fundo expandirá as opções para que os Estados-Membros 
concretizem a implementação de actividades prioritárias com vista a prevenir e 
combater o terrorismo e extremismo violento, ao mesmo tempo que fortalecem as 
capacidades dos organismos nacionais competentes. 

 
As duas categorias principais das actividades incluem: 
 
a) apoio operacional de emergência para facilitar uma resposta rápida a um ataque 

terrorista; e 
 

b) actividades relacionadas com o cumprimento das obrigações nacionais 
destinadas a reforçar as capacidades dos organismos competentes e da 
sociedade civil na prevenção e luta contra o terrorismo e o extremismo violento, 
de acordo com as prioridades nacionais. 



Assembly/AU/7(XXVIII) 
Pág. 4 

 

 

 
Artigo 3 

Princípios 
 
1. O princípio básico do Fundo Especial da UA para a Prevenção e Combate ao 
Terrorismo e ao Extremismo Violento em África é de que os países contribuintes façam 
contribuições quer para áreas específicas, quer para apoio geral na prevenção e 
combate ao terrorismo e ao extremismo violento. 
 
2. A Comissão, nomeadamente através do Centro Africano de Estudos e Investigação 
sobre o Terrorismo (ACSRT), será responsável em apoiar ao(s) Estado-Membro(s) 
beneficiário(s) na implementação das actividades financiadas. 
 

Artigo 4 
Membros  

 
Todos os Estados Membros da União Africana são membros do Fundo.  

 
Artigo 5  

Recursos do Fundo 
 

1. O Fundo é constituído por contribuições voluntárias dos Estados-Membros. No 
entanto, o fundo também pode receber financiamento de parceiros internacionais. 
 

Artigo 6 
Uso dos Recursos 

 
O fundo será utilizado, entre outros fins, para apoiar os Estados-Membros nas 
seguintes áreas: 

 
i. Criar e reforçar as capacidades de organismos relevantes; 

 
ii. Implementar actividades relacionadas ao fornecimento de uma contra-narrativa 

ao terrorismo e ao extremismo violento; 
 

iii. Iniciativas da sociedade civil relacionadas com a prevenção e combate ao 
terrorismo e ao extremismo violento; 

 
iv. Revisão das leis nacionais de modo a incluir infracções penais por actos 

terroristas, tal como definido na Convenção da OUA de 1999 sobre a Prevenção 
e Combate ao Terrorismo e outros instrumentos internacionais, e fazer com que 
tais actos sejam punidos por sanções adequadas; 

 
v. Impedir que seus territórios sejam utilizados como base para o planeamento, 

organização ou execução de actos terroristas; 
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vi. Desenvolver e reforçar a cooperação na monitoria e no controlo das fronteiras 
terrestres, marítimas e aéreas, a fim de permitir a detecção de actividades ilegais 
transfronteiriças susceptíveis de contribuir para a prática de actos terroristas; 
 

vii. Desenvolvimento de mecanismos de troca de informações e conhecimentos 
especializados sobre actos terroristas e criação de bases de dados, recolha e 
análise de informações e dados sobre elementos, grupos, movimentos e 
organizações terroristas; 

 
viii. Desenvolver e reforçar a cooperação entre as agências e os serviços de 

segurança nacional relevantes e os cidadãos, a fim de reforçar a participação da 
sociedade civil na prevenção e luta contra o terrorismo eo extremismo violento 

 
Artigo 7 

Gestão de Recursos 
 

1. Os recursos financeiros do Fundo serão depositados numa conta especial aberta 
para o efeito junto do Banco Africano de Desenvolvimento. 
 

2. O Comité do Fundo Especial de Combate ao Terrorismo será criado para 
administrar o Fundo, de acordo com as Regras e Regulamentos Financeiros da 
Comissão. 

 
3. Os membros do Comité do Fundo Especial para o Terrorismo terão mandato de 

dois anos. 
 

4. Os membros do Comité serão eleitos de entre os países contribuintes; 
 

Artigo 8 
Administração do Fundo  

 
 

1. O Banco Africano de Desenvolvimento será responsável pela gestão e 
desembolso do Fundo, de acordo com os termos e condições estabelecidos pelo 
Comité do Fundo Especial contra o Terrorismo. 
 

2. O Comité do Fundo Especial contra o Terrorismo tomará decisões sobre a 
utilização do Fundo e será responsável pelas seguintes actividades: 

 
i) tomar decisões sobre o desembolso do Fundo; 
ii) considerar e aprovar os projectos a serem apoiados; 
iii) assegurar o princípio da distribuição geográfica na aprovação do 

desembolso do Fundo. 
 

3. O Departamento de Paz e Segurança será o Secretariado do Fundo. O 
departamento deve: 
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i) desenvolver directrizes sobre a forma de gerir o Fundo; 
ii) preparar o plano de trabalho anual, que orientará as actividades 

específicas que serão identificadas para o financiamento; 
iii) ser responsável pela convocação do Comité do Fundo para considerar as 

as actividades propostas; 
iv) administrar os fundos recebidos, de acordo com o Regulamento 

Financeiro da UA; 
v) apresentar ao Comité do Fundo um relatório anual sobre o estado da 

situação financeira do Fundo; 
vi) Fornecer relatórios financeiros e narrativos trimestrais ao Comité do 

Fundo; 
vii) assegurar a auditoria anual das contas do Fundo e apresentar as contas 

auditadas ao Comité do Fundo. 
 

Artigo 9 
Línguas de Trabalho 

 
As línguas oficiais e de trabalho do Fundo são as da União. 

 
Artigo 10 
Emendas 

 
As propostas de emendas destes Estatutos podem ser apresentadas por qualquer 
Estado-Membro da União e podem ser alteradas por maioria simples dos Estados-
Membros. 

 
Artigo 11 

Entrada em Vigor 
  

O presente Estatuto entrará em vigor após a sua adopção pela Assembleia. 
 

 
Adoptada pela ------ Sessão da Assembleia, realizada a --- em ---- de 2017 
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