
AFRICAN UNION 
 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int 

 

SC38498 - 33/33/34/12 

CONSELHO EXECUTIVO  
Trigésima Oitava Sessão Ordinária 
Videoconferência 
03 - 04 de Fevereiro  de 2021 
Adis Abeba, Etiópia  

  
 

EX.CL/1267 (XXXVIII) 
Original: inglês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2031: DÉCADA DAS RAÍZES AFRICANAS E DAS DIÁSPORAS 
(Ponto proposto pela República do Togo)



EX.CL/1267 (XXXVIII) 
Pág. 1 

 

2021-2031: DÉCADA DAS RAÍZES AFRICANAS E DAS DIÁSPORAS 
NOTA CONCEPTUAL 

 
PREÂMBULO 
 
1. Em 10 de Fevereiro de 2020, durante a 33ª Sessão Ordinária da Assembleia 
dos Chefes de Estado e de Governo, o Prof. Robert DUSSEY, Ministro Togolês dos 
Negócios Estrangeiros, Integração Regional e dos Togoleses no Estrangeiro, 
representando na ocasião Sua Excelência o Sr. Faure Essozimna GNASSINGBE, 
Presidente da República Togolesa, lançou um apelo sobre a necessidade urgente de 
decretar 2020-2030 como a "Década (2020-2030) das Raízes e Diásporas Africanas". 
 
2. A apresentação feita pelo Prof. Robert DUSSEY suscitou reacções positivas por 
parte da Conferência que recomendou que as reflexões sobre este assunto de 
interesse continental continuasse, por um lado, e que o Togo preparasse os 
documentos adequados e os apresentasse à próxima Sessão Ordinária da 
Conferência, por outro lado. É nesta perspectiva que o Togo apresenta este projecto 
de nota conceptual sobre as diásporas africanas, que se enquadra bem no tema do 
ano 2021 da União Africana: "as artes, cultura e património: alavancas para a 
construção de uma África integrada, próspera e pacífica num contexto de múltiplos 
desafios ". 
 
I. CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO  
 
3. A procura de uma mudança duradoura no continente africano exige a criação de 
condições favoráveis para o desenvolvimento de uma sociedade económica, social e 
sustentável através da rentabilização das competências, os conhecimentos da 
liderança da diáspora africana, entendida como todas as "pessoas de origem africana 
que vivem fora do continente, independentemente da sua cidadania e nacionalidade e 
que desejem contribuir para o desenvolvimento do continente e para a construção da 
União Africana".   
 
4. De facto, num mundo em total mudança devido à globalização galopante que 
traz consigo oportunidades económicas, financeiras, digitais e outras oportunidades 
transversais, o Togo, tal como outros países do continente, demonstrou a sua fé e 
confiança no valor acrescentado das nossas irmãs e irmãos que vivem para além das 
fronteiras africanas, multiplicando iniciativas destinadas a facilitar o seu regresso e o 
seu envolvimento no desenvolvimento económico, social e cultural dos seus 
respectivos países e do continente. 
 
5. Além disso, marcada por questões de identidade que frequentemente resultam 
no endurecimento das condições de migração, na complexidade das medidas de 
concessão de asilo, no tratamento discriminatório sofrido pelas pessoas de 
ascendência africana, a África deveria, a partir de agora, lançar as bases de uma 
estratégia africana para responder a questões de identidade numa abordagem global. 
 
6. A sexta região do continente, como a Comissão da União Africana 
correctamente lhe chamou; a diáspora africana constitui uma potência económica, 
social, política e cultural que não pode deixar os países africanos indiferentes. 
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Representa uma comunidade histórica de valores e culturas, hoje marcada por 
modelos de sucessos sociais e profissionais úteis para África. 
 
7. Está provado que as pessoas de ascendência africana e a diáspora 
desempenhem um papel importante na emancipação do continente, apoiando 
programas de desenvolvimento em África através de uma promoção na defesa eficaz 
nos órgãos legislativos e executivos do seu país anfitrião, sociedades civis, ONG, meio 
académico, entre outros. Da mesma forma, as diásporas africanas, através dos seus 
conhecimentos especializados, dos seus compromissos sociais e do seu peso 
económico, continuam a ser intervenientes potenciais na implementação da Agenda 
2063 da União Africana. 
 
8.  Da mesma forma, o tema do ano da União Africana: "as artes, a cultura e o 
património: alavancas para a construção de uma África integrada, próspera e pacífica 
no contexto dos desafios multissectoriais" motiva correctamente os nossos Estados, 
bem como os vários intervenientes na implementação integrada e concertada da Carta 
para o Renascimento Cultural Africano, visando preservar e promover o património 
cultural africano através da conservação, restituição e reabilitação, ao mesmo tempo 
que incentiva a cooperação cultural internacional para uma melhor compreensão entre 
os povos, tanto dentro como fora de África. A mobilização das competências e dos 
conhecimentos culturais dos membros das diásporas africanas e das comunidades de 
origem africana é, portanto, vista como uma necessidade em todos os aspectos.   
 
9. A título de ilustração, a Década das Raízes e Diásporas Africanas prevê as 
seguintes iniciativas:  
 

 Fornecer um mostruário internacional para a programação de eventos 
culturais propostos pelos vários países no âmbito da agenda da década:  
 

 Promover encontros entre artistas africanos e membros de comunidades 
afrodescendentes e diásporas;  
 

 Apoiar projectos dedicados à investigação, conservação, restauro e 
reabilitação do património africano, como o projecto do Museu Memorial 
Africano de Aného; 
 

 Incentivar o desenvolvimento de intercâmbios internacionais através de 
empresas culturais, artísticas e turísticas, fontes de emprego para a 
juventude africana.   
 

10. A diáspora africana é uma parte integrante da União Africana. O artigo 3 (q) do 
Protocolo sobre Alterações ao Acto Constitutivo da União Africana (2003) já convidou 
expressamente esta última a participar como parte importante na construção da União. 
Além disso, a Declaração da Cimeira Mundial da Diáspora em 2012 reconheceu a 
necessidade de construir parcerias duradouras entre o continente africano e a diáspora 
africana através de um diálogo sustentável e de uma colaboração eficaz. 
  
11. É nesta linha que é imperioso que os países africanos celebrem esta importante 
periferia do continente que vive para além das fronteiras de África e mostrar-lhe toda a 
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sua fraternidade e confiança, ao mesmo tempo que lhes dá um lugar e uma escolha na 
construção de uma "África unida, próspera e pacífica". 
 
12. A Década das Raízes e Diásporas Africanas é uma das iniciativas inovadoras 
destinadas a congregar e a alinhar projectos e programas a fim de reforçar o papel e 
as contribuições dos povos de raízes e diásporas africanas para o desenvolvimento 
económico do continente africano. Em termos de transferências financeiras feitas pela 
diáspora apenas para África, os números das remessas são muito reveladores com 
quase 689 mil milhões de dólares em 2018, contra 683 mil milhões no ano anterior, de 
acordo com o Banco Mundial. 
 
II. OBJECTIVO PRINCIPAL 
 
13. A iniciativa togolesa, "Cadre de Lomé", tem como objectivo geral a criação de 
uma plataforma para a preparação, promoção e apoio de projectos, iniciativas e 
eventos relacionados com as raízes e diásporas africanas durante a década de 2021-
2031. Trata-se de participar, através dos vários projectos e programas, no reforço das 
contribuições das diásporas e dos antepassados africanos para o desenvolvimento 
sustentável do continente africano.  
 
14. Será também uma questão não só de celebrar o património e a cultura africana 
com as suas raízes, mas também de permitir que os apaixonados pelas artes, cultura 
e património africanos se encontrarem em comunhão com o continente. A Década das 
Diásporas africana aumentará o preconceito positivo (patriotismo) das diásporas 
africanas em relação ao continente. 
 
15. A Década das Raízes e Diásporas Africanas pretende ser inclusiva e terá como 
principais componentes o lançamento do evento, a organização de uma campanha 
global de sensibilização e mobilização destinada a reforçar as raízes e diásporas 
africanas através de um plano estratégico de comunicação internacional e a promoção 
de eventos nacionais (eventos importantes como o Fórum Económico das Diásporas 
Africanas). 
 
16. A Década das Diásporas Africanas oferecerá à Comissão, em colaboração com 
organizações representativas das diásporas africanas, a oportunidade de liderar 
discussões com vista à criação de uma verdadeira política de diáspora e de um sólido 
plano de acção para materializar o regresso e um maior envolvimento da diáspora no 
processo de desenvolvimento do continente. Será também uma oportunidade para 
remover os obstáculos ao regresso de africanos do estrangeiro e irmãos de origem 
africana das Antilhas, das Caraíbas, do Pacífico e das Américas. 
 
III. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
 
17. Esta iniciativa togolesa, "Cadre de Lomé", visa a criação de uma plataforma para 
a preparação, promoção e apoio de projectos, iniciativas e eventos relacionados com 
as raízes e diásporas africanas e tem como principal objectivo: 
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 Promover uma "Agenda 2021-2031 para Raízes e Diásporas Africanas", 
propondo uma programação periódica apresentando eventos por país e 
operações emblemáticas da década das raízes e diásporas africanas;   
 

 Proporcionar um mostruário internacional para projectos realizados por 
diferentes países;  
 

 Destacar as realizações dos membros das diásporas africanas e das 
comunidades de origem africana;   
 

 Apoiar todas as iniciativas destinadas a combater a discriminação e os 
maus tratos de que são vítimas os membros das diásporas de ascendência 
africana e a defender os seus interesses;  
 

 Estabelecer mecanismos e canais de intercâmbio susceptíveis de facilitar 
o regresso de irmãos de ascendência africana das Índias Ocidentais, das 
Caraíbas e da América;   
 

 Coordenar a mobilidade das pessoas e estratégias de codesenvolvimento 
para a integração das populações de ascendência africana e para a adesão 
do nosso continente à emergência;  
 

 Estabelecer uma verdadeira política de diáspora e um plano de acção 
sólido (Fórum Económico das Diásporas Africanas, Directório de 
Competências Africanas .....); 
 

 Concretizar o regresso e um maior envolvimento da diáspora no processo 
de desenvolvimento do continente;  
 

 Reforçar os laços entre afro-descendentes, comunidades de raízes 
africanas, diásporas e o continente africano;   
 

 Reforçar o papel e as contribuições das pessoas de raízes africanas e das 
diásporas para o desenvolvimento económico do continente africano;  
 

 Unir  os membros da diáspora e os decisores aos  níveis  nacional, regional, 
continental e global para o desenvolvimento sustentável de África;   
 

 Apoiar as iniciativas de investimento produtivo e empreendedorismo da 
diáspora africana para melhorar e aumentar o impacto das suas acções no 
desenvolvimento económico de África até 2063;   
 

 Promover todas as iniciativas e projectos propostos pelos membros das 
diásporas africanas e comunidades de origem africana e de âmbito regional 
ou mesmo continental;   
 

 Promover projectos artísticos e culturais e lugares de cultura e memória 
dedicados às raízes e diásporas africanas. 
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IV. PAÍSES PARTICIPANTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS  
 
18. A Década das Raízes e Diásporas Africanas é uma iniciativa inclusiva. Prevê a 
participação de países membros da União Africana, Comunidades Económicas 
Regionais, Instituições Internacionais tais como o sistema das Nações Unidas, as 
Instituições de Bretton Wood, organizações continentais, países amigos de África, 
organizações diásporas, organizações de comunidades de origem africana, ONG de 
desenvolvimento e a diáspora africana.  
 
V. RESULTADOS ESPERADOS  
 
19. Estão previstos vários resultados para avaliar os impactos ou benefícios da 
"Década 2021-2031 das Raízes e Diásporas Africanas":  
 

 Iniciada uma "Agenda 2021-2031 de Raízes e Diásporas Africanas" com 
eventos e operações emblemáticas;   
 

 Providenciado um mostruário internacional para projectos liderados por 
diferentes países;  

 

 Destacadas e promovidas s realizações dos membros das diásporas 
africanas e das comunidades de ascendência africana;  

 

 Assegurada a promoção de iniciativas destinadas a combater a 
discriminação e os maus-tratos de que são vítimas os membros das 
diásporas e de ascendência africana e são defendidos os seus interesses; 

 

 Posto em prática mecanismos e canais de intercâmbio susceptíveis de 
facilitar o regresso de irmãos de ascendência africana das Antilhas, das 
Caraíbas e da América;   

 

 Coordenadas a mobilidade das pessoas e as estratégias de 
codesenvolvimento para a integração das populações de ascendência 
africana e para a adesão do nosso continente à emergência;  

 

 Assegurada uma verdadeira política de diáspora e um sólido plano de 
acção para concretizar o regresso e um maior envolvimento da diáspora 
no processo de desenvolvimento do continente, com fortes iniciativas como 
o Fórum Económico das Diásporas Africanas e o Directório de 
Competências Africanas;   

 

 Reforçadas as ligações entre afrodescendentes, comunidades de raízes 
africanas, diásporas e o continente africano;   

 

 Reforçados o papel e as contribuições das pessoas de raízes africanas e 
das diásporas para o desenvolvimento económico do continente africano;   
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 Unidos os membros da diáspora e decisores aos níveis nacional, regional 
e global para o desenvolvimento de África;   

 

 Apoiadas iniciativas de investimento produtivo e empreendedorismo da 
diáspora africana para melhorar e aumentar o impacto das suas acções no 
desenvolvimento económico de África até 2063. 
 

VI. IMPLEMENTAÇÃO DA DÉCADA  
 
20. O processo de implementação da Década das Raízes e Diásporas Africanas é 
baseado em vários princípios: 
  

 Inclusão: todos os países podem participar desde que os procedimentos 
de proposta e selecção de projectos e iniciativas sejam seguidos; 
 

 Integração: o quadro de Lomé incentiva iniciativas entre vários países e 
permite o reforço das integrações africanas; 
 

 Universalidade: os projectos e iniciativas devem ser dirigidos aos membros 
das diásporas e comunidades de raízes africanas, onde quer que se 
encontrem no mundo; 
 

 Sustentabilidade: as acções previstas devem ter impactos duradouros ou 
participar nos meios para atingir os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 
 

21. As principais etapas para a concretização desta inovação são:  
 

1. Preparação de documentos de trabalho (a montante) e documentos e 
outros apoios específicos para a preparação de cimeiras e reuniões;  

  
2. Intercâmbios com os órgãos de decisão da União Africana;   
 
3. Registo do dossier da Década das Raízes das Diásporas Africanas na 

agenda das próximas reuniões da União Africana;  
 
4. Lançamento e campanha de comunicação global sobre "Década das 

Raízes e das Diásporas Africanas 2021-2031"; 
 
5. Implementação das decisões da União Africana sobre a Década;   
 
6. Lançamento do Roteiro para a "Década das Raízes e das Diásporas 

Africanas";  
 

22. As condições detalhadas para a implementação de eventos e operações durante 
a década serão abordadas no projecto de Agenda Década das Raízes e Diásporas 
Africanas 2021-2031. 
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PROJECTO DE DECISÃO SOBRE A PROPOSTA DE DECRETAR 2021-2031 
COMO "DÉCADA DAS RAÍZES E DIÁSPORAS AFRICANAS" 

 
A Assembleia,  
 
1. TOMA NOTA da proposta, apresentada pela República Togolesa, de declarar o 

período 2021-2031 como a "Década das raízes e diásporas africanas"; 
 
2. TEM EM CONTA o interesse desta questão da diáspora e a iniciativa relativa à 

"Década das Raízes e das Diásporas Africanas"; 
 
3. TOMA TAMBÉM NOTA da declaração da Cimeira Mundial da Diáspora em 

2012 que reconheceu a necessidade de se construir parcerias sustentáveis 
entre o continente africano e a diáspora africana através de um diálogo 
construtivo sustentável e de uma colaboração eficaz; 

 
4. TOMA FINALMENTE NOTA dos vários relatórios e outras publicações da 

Comissão da União Africana sobre as contribuições dos membros das diásporas 
e comunidades de raízes africanas em prol do desenvolvimento do Continente; 

 
5. RECORDA a decisão da Assembleia (Assembly/UA/Dec.630(XXVIII) adoptada 

durante a Vigésima Oitava (28°) Sessão Ordinária da Assembleia, realizada em 
Janeiro de 2017 em Adis Abeba (Etiópia) relativa à implementação da Agenda 
2063 da União Africana e ao papel das diásporas e do Artigo 3 (q) do protocolo 
sobre as alteraçõs à Constituição da União Africana (2003) que já convidava 
expressamente esta última a participar como parte importante na construção da 
União;  

 
6.  RECORDA TAMBÉM a decisão da Assembleia (Assembly/AU/Dec.772 

(XXXIII) adoptada na 33ª Sessão Ordinária da Assembleia realizada a 9 e 10 de 
Fevereiro de 2020 em Adis Abeba (Etiópia) relativa ao relatório do Líder 
Designado da União Africana para a Promoção das Artes, da Cultura e do 
Património no Continente Africano;  

 
7. RECORDA AINDA que a Diáspora ou a sexta região do continente, como 

justamente designada pela Comissão da União Africana, constitui um importante 
poder económico, social, político e cultural que não pode deixar indiferentes os 
países africanos e que representa uma comunidade histórica de valores e 
culturas marcadas hoje por modelos de sucessos sociais e profissionais úteis à 
África;  

 
8. RECORDA FINALMENTE que as diásporas africanas e os membros das 

comunidades de origem africana, através dos seus conhecimentos, dos seus 
compromissos sociais, do seu peso económico, da sua capacidade de 
mobilização, da sua acção e influência e das suas redes, pretendem ser 
verdadeiros intervenientes na implementação da Agenda 2063 da União 
Africana; 
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9. MANIFESTA O SEU RECONHECIMENTO aos vários Estados pelos esforços 
que nunca deixam de envidar para celebrar esta parte importante do continente, 
em particular os membros das diásporas e comunidades de ascendência 
africana que vivem para além das fronteiras de África, mostrando-lhes toda a 
sua fraternidade e confiança ao mesmo tempo que lhes dão um lugar especial 
na construção de uma África unida, próspera e pacífica; 

 
10. RECONHECE que o "quadro de Lomé" denominado "2021-2031: Década de 

raízes e diásporas africanas" é uma iniciativa que visa ligar, alinhar e apoiar 
projectos, eventos e outras iniciativas para reforçar o papel e as contribuições 
das pessoas de raízes e diásporas africanas para o desenvolvimento 
económico, social e cultural do continente africano; 

 
11. SUBLINHA que a década das raízes e diásporas africanas oferece à Comissão, 

em colaboração com os Estados e organizações representativas das diásporas 
africanas, a oportunidade de implementar um plano sólido de acções globais 
que permitam concretizar o regresso e um maior envolvimento da diáspora no 
processo de desenvolvimento do continente; 

 
12. SALIENTA que será também uma oportunidade para remover os obstáculos ao 

regresso de africanos do estrangeiro e irmãos de origem africana das Índias 
Ocidentais, das Caraíbas, do Pacífico e das Américas; 

 
13. MENCIONA que esta década não só tornará possível celebrar a memória, o 

património e a cultura africana com as suas raízes, mas também e sobretudo 
permitirá que os apaixonados pela cultura africana se encontrem em comunhão 
com o continente e aumentem a predisposição positiva das diásporas africanas 
em relação ao continente; 

 
14. CONCORDA que os objectivos da Década das Raízes e Diásporas africanas 

nos domínios artísticos, cultural e patrimonial estão em perfeita coerência com 
o tema da União Africana para o ano 2021: "as artes, a cultura e o património: 
alavancas para a construção de uma África integrada, próspera e pacífica no 
contexto dos desafios multisectoriais"; 

 
15. DECRETA o período 2021-2031 como "Década das Raízes Africanas e das 

Diásporas"; 
 
16. SOLICITA ao Togo, em colaboração com a Comissão, que: 
 

 Constitua um Alto Comité responsável pela Agenda 2021-2031, Década 
das Raízes e das Diásporas Africanas;  
 

 Lance um apelo solene a todos os países para a sua participação na 
implementação desta década, tendo em conta os procedimentos de 
proposta e selecção de projectos e iniciativas;   
 

 Promova a "Agenda 2021-2031: Década das Raízes e das Diásporas 
Africanas"; 
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 Tome as disposições necessárias para apoiar esta Década, em particular 
providenciando um mostruário internacional para projectos realizados por 
diferentes países e promovendo projectos, eventos e outras iniciativas 
envolvendo membros de diásporas e comunidades de raízes africanas 
onde quer que se encontrem no mundo;   
 

 Assegure que as acções previstas tenham impactos duradouros e/ou 
participem nos meios para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável e tornar possível o apoio aos objectivos da Agenda 2063 da 
União Africana;   
 

 Colabore com todos os países da União Africana e outros interessados 
(comunidades económicas regionais, instituições internacionais como o 
sistema das Nações Unidas, instituições de Bretton Woods, organizações 
de países, países amigos de África, organizações diásporas, organizações 
de comunidades de origem africana, ONG de desenvolvimento e a 
diáspora africana...) a fim de alcançar os resultados esperados de "2021-
2031, Década das Raízes e Diásporas Africanas". 
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