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RELATÓRIO ANUAL SOBRE AS ACTIVIDADES DA UNIÃO AFRICANA 

E DOS SEUS ÓRGÃOS PARA O PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2020 

 
RESUMO EXECUTIVO 
 
 Desde Março de 2020, tal como acontece em outros continentes, África tem sido 
negativamente afectada pelas múltiplas consequências da pandemia da COVID-19 em 
todas as áreas de esforço humano. A União Africana respondeu com uma série de 
iniciativas, entre as quais a criação de um Fundo de Resposta da União Africana para o 
Combate à COVID-19, com o objectivo de reforçar a resposta continental à COVID-19 e 
mitigar os seus impactos socioeconómicos e humanitários sobre a população africana. O 
CCD África lançou uma Estratégia Conjunta Continental Africana para o Surto da 
COVID-19, com o objectivo de limitar a transmissão do vírus. O ano 2020 viu o 
crescimento económico dos Estados-membros ser significativamente afectado pelo surto 
da COVID-19 em curso. A actualização económica semestral do Banco Mundial para 
África estima que a COVID-19 custará à região africana entre 37 e 79 mil milhões de 
dólares em perdas de produção em 2020, devido a uma combinação de aspectos como 
perturbações dos fluxos comerciais e perturbações das cadeias de valor. Estas, por sua 
vez, afectarão negativamente a importação/exportação de mercadorias, divisas e 
investimentos, os sistemas de saúde e a poluição ambiental, levando assim a equilíbrios 
comerciais desiguais. 
 
 A pandemia da COVID-19 causou atrasos e perturbou igualmente o 
funcionamento normal da Comissão e de outros órgãos da UA. De acordo com as 
directivas da Mesa da Conferência da União, em Março de 2020, a Comissão, AUDA-
NEPAD e outros Órgãos da UA congelaram algumas actividades planeadas e 
reafectaram cerca de 2,6 milhões de USD para actividades relacionadas com a 
Pandemia da COVID-19, incluindo o financiamento do CCD África. Além disso, a 
Comissão e outros Órgãos da UA fizeram alguns ajustamentos aos seus métodos de 
trabalho, incluindo o recurso a reuniões virtuais e redução de missões e viagens oficiais. 
Apesar destas restrições, os Órgãos da UA prosseguiram activamente o processo de 
implementação dos projectos emblemáticos da Agenda 2063, bem como de outros 
programas-chave previstos no Plano a Médio Prazo 2018-2023 e no Tema do Ano 2020 
"Silenciar as Armas". 
 
 Relativamente ao Tema do Ano "Silenciar as Armas: Criar Condições Favoráveis 
para o Desenvolvimento de África", este Relatório fornece informações sobre as 
actividades realizadas, incluindo os esforços desenvolvidos para a inculcação de uma 
cultura de paz e a criação de condições favoráveis para um continente livre de conflitos. 
Foram assumidos compromissos de alto nível destinados a promover o diálogo político e 
a reforçar os mecanismos nacionais de prevenção e resolução de conflitos, tais como 
plataformas de diálogo, independência do poder judicial e outros quadros jurídicos, 
transparência e inclusão na preparação e realização de eleições nacionais. A Comissão 
e o CPS têm continuado os seus esforços de paz e mediação nos vários países 
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afectados por conflitos, em estreita colaboração com as CER/MR. Além disso, a 
Comissão e outros órgãos da UA têm mantido esforços sustentados para operacionalizar 
a Arquitectura de Governação Africana (AGA), para prevenir e combater a corrupção, 
bem como para enfrentar a deslocação forçada através de acções humanitárias em 
África. 
 
 Devido ao surgimento da COVID-19, a operacionalização da ZCLCA, inicialmente 
agendada para Maio de 2020 na África do Sul, foi adiada para 1 de Janeiro de 2021, na 
esperança de que o Grupo de Negociadores teria apreciado todas as questões 
pendentes, incluindo as ofertas tarifárias pelos Estados-membros sobre a liberalização 
de 90%, as listas de compromissos específicos sobre o comércio de serviços, as regras 
de origem da ZCLCA, bem como a avaliação do estado de preparação e as modalidades 
práticas para o início da actividade comercial ao abrigo da ZCLCA. A Comissão tem 
continuado a defender a assinatura, a ratificação e a adaptação ao contexto local do 
Protocolo ao Tratado que institui a Comunidade Económica Africana Relativa à Livre 
Circulação de Pessoas, Direito de Residência e Direito de Estabelecimento. Os Estados-
membros são exortados a fazer o necessário para se prepararem para a implementação 
da ZCLCA e a livre circulação dos povos africanos como um dos aceleradores da 
integração económica e da ZCLCA. Naturalmente, o sucesso do projecto da ZCLCA 
dependerá em grande parte da promoção do comércio intra-africano, da industrialização 
e da transformação e acréscimo de valor dos produtos de base africanos. 
 
 No que se refere às Infra-estruturas, energia e digitalização, este relatório fornece 
informação sobre os progressos realizados nos diferentes projectos emblemáticos, bem 
como na implementação do Plano de Acção do Plano Prioritário (PIDA), abrangendo 51 
projectos e programas de transporte multimodal e Corredores SMART, energia, TIC e 
águas transfronteiriças, todos destinados a promover e a acelerar a integração regional e 
continental, em conformidade com a Agenda 2063. 
 
 O relatório fornece também informação sobre as acções empreendidas para o 
desenvolvimento de uma Estratégia Continental de Segurança Alimentar coerente, em 
conformidade com os objectivos da Agenda 2063 e da ZCLCA. Também se debruça 
sobre as questões de melhoria do valor acrescentado, emprego rural, produtividade e 
melhoria do acesso ao mercado e rendimentos, incluindo o agro-processamento em 
benefício das populações africanas. 
 
 No que diz respeito ao desenvolvimento e integração socioeconómica, o relatório 
regista actividades destinadas a operacionalizar a Estratégia de Educação Continental 
para África (CESA) e a promover o acesso e a retenção da rapariga nos sistemas 
educativos. Do mesmo modo, o relatório fornece informação sobre a promoção da 
ciência, tecnologia e inovação para o Desenvolvimento Sustentável. A necessidade 
urgente de operacionalizar a Agência Africana de Medicamentos (AMA) e de estabelecer 
o fundo de apoio aos fabricantes africanos para impulsionar a produção de 
medicamentos, produtos médicos e dispositivos em África, foram igualmente 
sublinhadas neste relatório. De facto, o recrudescimento da COVID-19 em 2020 
recordou África sobre a necessidade imperiosa de  preparar-se melhor para enfrentar  
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vírus e pandemias emergentes que hoje em dia se tornaram uma das ameaças mais 
sérias à segurança humana no mundo. 
 
 As actividades destinadas à mulher e à capacitação dos jovens, para que as duas 
categorias de cidadãos africanos sejam plenamente integradas nas políticas e 
programas de toda a arquitectura da União Africana, dos Estados-membros e das CER 
foram sublinhadas no Relatório Anual de 2020. Em 2020, foi dada ênfase ao reforço da 
capacidade institucional da UA para alcançar os objectivos da Década da Mulher 
Africana 2020-2030, incluindo a integração do género nos sistemas institucionais de 
governação de género, Paridade 2025, ratificação e adaptação ao contexto local do 
Protocolo de Maputo sobre os Direitos da Mulher e luta contra todas as formas de 
violência contra a mulher e a rapariga, bem como a ratificação, adaptação ao contexto 
local e implementação efectiva da Carta da Juventude Africana. 
 
 O relatório também apresenta uma reflexão sobre as Reformas Institucionais 
levadas a cabo, incluindo a questão crítica do Financiamento da União. Sublinha 
também a necessidade de estabelecer uma divisão eficaz do trabalho a nível da UA, 
CER, outras organizações continentais e Estados-membros. O relatório descreve ainda 
os esforços envidados pelos Órgãos da UA para reforçar e sustentar a 
responsabilização, assegurando o cumprimento das regras administrativas, de recursos 
humanos, contabilísticas e financeiras, bem como a promoção de uma boa gestão do 
desempenho. A este respeito, graças à aplicação rigorosa das Regras de Ouro 
estabelecidas pelos Comité de 15 Ministros das Finanças e maiores sinergias com os 
Órgãos e CER da UA e outros intervenientes/parceiros relevantes, o processo 
orçamental da UA começou a gerar orçamentos mais credíveis, tendo em conta os 
indicadores de desempenho, as taxas de execução e os fluxos de receitas reais. 
 
 Finalmente, como forma de aconselhar a próxima Comissão e outros Órgãos da 
UA em 2021, o Relatório destacou algumas das prioridades críticas que esta actual 
Comissão considera essenciais na abordagem das questões e desafios futuros na 
implementação resiliente das aspirações e objectivos da Agenda 2063. 
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RELATÓRIO ANUAL SOBRE AS ACTIVIDADES DA UNIÃO AFRICANA  
E DOS SEUS ÓRGÃOS PARA O PERÍODO COMPREEENDIDO  

ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2020 
 
I.  INTRODUÇÃO 
 
1. Durante 2020, as actividades da Comissão e de outros Órgãos da UA foram 
orientadas para a concretização do Tema do Ano "Silenciar as armas": Criar um 
ambiente propício ao desenvolvimento de África". No processo, um acontecimento 
importante afectou negativamente os esforços desenvolvidos, ou seja, o surto de 
COVID-19, que começou os seus efeitos devastadores em Março de 2020. Inspirando-
se neste impedimento, a Comissão e outros Órgãos da UA reorganizaram-se para 
cumprir os objectivos estabelecidos para o ano de uma forma resiliente e responsável, 
tal como reflectido no presente relatório. 
 
   Silenciar as Armas até 2020 
 
2. Em 2020, o foco e as prioridades da Comissão estiveram em consonância com o 
tema do Ano da UA intitulado "Silenciar as armas: Criar um Ambiente Propício para o 
Desenvolvimento de África". O Roteiro Principal da UA de 2017 sobre medidas práticas 
para Silenciar as Armas em África até 2020 e a Nota Conceptual de Orientação sobre o 
tema da UA do ano 2020 orientaram a implementação das actividades visando alcançar 
os objectivos estabelecidos. Em conformidade com a Nota Conceptual de Orientação, 
todas as principais actividades realizadas durante o ano centraram-se na aceleração e 
concentração dos esforços em curso para libertar África de conflitos e para fazer um 
balanço completo dos progressos alcançados até agora.  
 
3. A Comissão trabalhou com os Estados-membros, o CPS, as CER/MR, a ONU e 
organizações da sociedade civil na implementação do Plano de Acção. O Embaixador 
Ramtane Lamamra, Alto Representante (AUHR) para o Silenciar das Armas em África 
até 2020, galvanizou e coordenou as várias partes interessadas no apoio aos processos 
de paz e intervenções de edificação da paz. No mesmo espírito, a Comissão 
supervisionou uma campanha de sensibilização a nível continental para mobilizar as 
partes interessadas para a concretização de uma África sem conflitos. As consultas 
resultaram, entre outras questões, numa fórmula de financiamento credível e sustentável 
para a AMISOM ao longo de todo o período de transição na Somália. 
 
4. Como uma das iniciativas emblemáticas da UA, cujo horizonte temporal tinha o 
seu termo em 2020, era imperioso acelerar a sua implementação. Embora a COVID 19 
tenha atrasado a implementação de várias das actividades que tinham sido identificadas, 
também se tornou claro que a ambição de silenciar as armas até 2020 era mais uma 
mera aspiração do que realista. A sensibilização do público e a inclusão dos cidadãos 
africanos e do público em geral no silenciar das armas foi igualmente crucial. Nesse 
sentido, a AUHR e a Comissão produziram um Plano de Acção de Mobilização Pública 
da UA para a Campanha de Silenciar as Armas através da utilização de mensagens 
direccionadas em línguas locais em plataformas como a TV, a rádio local e os meios de 
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comunicação social com o intuito de fomentar uma cultura de paz. De acordo com o 
tema de 2021, intitulado "O Ano das Artes, Cultura e Património: Alavancas para a 
Construção da África que Almejamos ", espera-se que a campanha continue a abraçar 
as artes, a cultura, a música, e a colaborar com artistas para sensibilizar os cidadãos 
africanos para o silenciar das armas e para uma cultura de paz.  
 
5. A Comissão convocou uma série de Conferências Virtuais, de 25 de Maio a 8 de 
Junho de 2020, em comemoração do Dia de África, com o objectivo de impulsionar os 
esforços envidados para a campanha sobre o silenciar das armas em África. Alguns dos 
desafios colocados pela COVID 19 em termos de implementação efectiva do Roteiro da 
UA sobre o Silenciar das Armas incluíram as ramificações do afluxo ilícito de armas 
ligeiras e de pequeno calibre para África; a continuação da circulação ilícita destas 
armas no continente, a má gestão dos recursos naturais, a corrupção, os fluxos 
financeiros ilícitos (IFFs) e os défices de governação. Estes são os principais factores 
que contribuem para pôr em perigo a segurança dos Estados-membros e a segurança 
humana no continente. A fim de reforçar as medidas existentes para silenciar as armas, 
é fundamental prosseguir e coordenar vigorosamente as estratégias e acções a nível 
nacional, a nomeação de enviados das CER/MR para silenciar as armas, em 
conformidade com as decisões relevantes da Assembleia. Além disso, há necessidade 
de mobilizar o sector privado para o investimento e a criação de emprego e o 
estabelecimento de um Fórum Económico Africano sob a égide da Agenda 2063, criando 
assim condições favoráveis para o desenvolvimento de África. 
 
6. Os resultados específicos, actividades e os ensinamentos extraídos em 2020 
durante a implementação das aspirações e iniciativas emblemáticas da Agenda 2063, 
como destacado nas próximas secções, demonstram como a Comissão e a UA 
registaram progressos, identificaram o trabalho por realizar e as recomendações a   
serem formuladas para a próxima Comissão.  
 
 COVID-19 
 
7. Como referido anteriormente, a Pandemia da COVID-19 criou uma crise 
económica sem precedentes desde a Grande Depressão dos anos 30. A pandemia que 
começou como uma crise de saúde transformou-se rapidamente em crises económicas, 
sociais e humanitárias aterradoras, perturbando a subsistência de milhões de pessoas, 
afectando negativamente as famílias pobres e prejudicando as empresas formais e 
informais, bem como esgotando as receitas governamentais em todo o mundo. Em 
resposta às consequências debilitantes da pandemia, a Mesa da Assembleia reuniu-se 
em 26 de Março de 2020, sob a presidência do Presidente Cyril Ramaphosa da África do 
Sul, e através do Presidente da Comissão e dos Centros Africanos de Controlo e 
Prevenção de Doenças (CCD África), implementou medidas adequadas para conter, 
combater e mitigar o impacto negativo da doença. Foram realizadas várias reuniões a 
vários níveis, incluindo com membros da Mesa da Assembleia, Presidentes das CER e 
alguns grandes líderes empresariais africanos, bem como com investigadores médicos, 
sociedade civil e responsáveis políticos com o objectivo de elaborar um quadro 
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continental no que respeita à investigação e desenvolvimento de uma vacina COVID-19, 
os seus ensaios clínicos e as suas modalidades de acesso. 
 
8. Com base nas directivas da Mesa da Assembleia, o Presidente da Comissão 
incentivou todas as partes interessadas para a implementação da Estratégia Continental 
Conjunta da COVID-19 para África, através da criação do Grupo de Trabalho Africano 
para o Coronavírus (AFTCOR) e iniciativas subsequentes, nomeadamente: 
 

i) A Parceria para Acelerar os Testes da COVID-19 (PACT); 
 

ii) A Campanha "Salvar Vidas e Economias" para proteger fronteiras, 
economias, e escolas da COVID-19 e ajudar o continente, bem como a 
Estratégia de Desenvolvimento e Acesso às Vacinas da COVID-19 em 
África; 
 

iii) A operacionalização do Fundo de Resposta da União Africana para o 
Combate à COVID-19, cujo objectivo é combater os aspectos 
socioeconómicos e humanitários decorrentes da COVID-19 e reforçar ainda 
mais a capacidade do CCD África, a mobilização de apoio financeiro e de 
recursos humanos e materiais, a solidariedade dos Estados- membros, 
parceiros e do sector privado; 
 

iv) O compromisso de solicitar apoio internacional para a resposta de África à 
COVID-19: ligação com líderes mundiais nas instituições e Estados-m 
embros da UE, China, Reino Unido, Canadá, EUA, instituições financeiras 
externas, entre outros, o que resultou em mais de 100 milhões de dólares 
em novas contribuições de parceiros externos para o Fundo da UA para o 
Combate à COVID-19 e para o CCD África; 
 

v) Apoio aos esforços africanos para obter o acesso equitativo à vacina, 
resultando numa promessa da Aliança Global de Vacinas e Imunizações 
(GAVI) de fornecer um terço das metas de vacinação de África; 
 

vi) Apoio aos esforços africanos relativamente à situação da dívida e da 
liquidez, através da ligação com o FMI, o Banco Mundial e os membros do 
G20, factor que fez avançar o diálogo. Em estreita consulta com o 
Presidente da Comissão, o FMI, o Banco Mundial e a ONU implementaram a 
iniciativa Mobilizar com África, que mobilizou mais de 26 mil milhões de 
dólares para a resposta de África ao Combate à COVID-19. 

 
9. Além disso, a Mesa criou um Comité de Coordenação a Nível Ministerial, e 
estabeleceu uma equipa de eminentes Enviados Especiais para a questão das medidas 
de alívio económico, com o objectivo desta consultar os países do G-20 e a China no 
sentido dos mesmos garantirem o alívio da dívida e uma moratória da dívida dos países 
africanos. A 12 de Abril de 2020, o Presidente da União nomeou subsequentemente as 
Pessoas Eminentes, a saber: Dr. Ngozi Okonjo-Iweala (Nigéria), Dr. Donald Kaberuka 
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(Ruanda), Sr. Tidjane Thiam (Costa do Marfim), Sr. Trevor Manuel (África do Sul) e Sr. 
Abderrahmane Raouia (Argélia). Estes Enviados Especiais estão mandatados para 
mobilizar apoio internacional para os esforços que África está a envidar no sentido de 
abordar os desafios económicos que os países africanos irão enfrentar devido à 
pandemia da COVID-19. Além disso, a União Africana lançou a Plataforma Africana de 
Fornecimentos Médicos, uma plataforma continental para a aquisição e distribuição 
conjunta de fornecimentos médicos para todos os Estados- membros da UA.  
 
10. A plataforma procura reduzir custos e permitir a aplicação de normas 
centralizadas de controlo de qualidade em todo o continente. Da mesma forma, foi criado 
um Fundo de Resposta da UA para o Combate à COVID-19 cujo objectivo é mobilizar os 
tão necessários recursos financeiros para enfrentar a pandemia através de contribuições 
para este Fundo. A este respeito, vários parceiros concederam contribuições financeiras 
e em espécie substanciais, incluindo a China, a UE, o Japão, o Reino Unido, a Coreia, a 
Turquia, o AFREXIMBANK, o BAD, a Fundação Bill e Belinda Gates, e a Fundação Jack 
Ma. De acordo com as directivas da Mesa da Assembleia, a Comissão e outros órgãos 
da UA congelaram algumas actividades planeadas e reafectaram US$ 1.569.862,00 a 
actividades relacionadas para a pandemia da COVID-19. Além disso, a AUDA-NEPAD 
contribuiu com 1 milhão de dólares como contribuição financeira directa para apoiar as 
actividades do CCD África. Todos os departamentos, órgãos e instituições da União 
tiveram de adaptar-se às novas circunstâncias, adoptaram métodos de trabalho novos e 
inovadores e racionalizaram as suas actividades e programas em conformidade com as 
novas realidades. 
 
11. Além disso, a Comissão coordenou a resposta económica continental ao combate 
à COVID-19, incluindo a elaboração de um relatório em Abril de 2020 sobre o impacto 
sócioeconómico da pandemia nas economias africanas. A Comissão lançou em 
Setembro de 2020 a Campanha intitulada "Salvar vidas, economias e meios de 
subsistência" com a missão de proteger as fronteiras e as viagens, as economias e as 
empresas, bem como de proteger as escolas através de testes, vigilância, avaliação e 
gestão de riscos melhorados. A fim de ajudar e orientar os Estados-membros e as CER 
para políticas e programas harmonizados que abordem o impacto socioeconómico da 
pandemia nos próximos 3 anos, a Comissão produziu um documento estratégico 
intitulado " A Resposta Socioeconómica e Ambiental Abrangente da União Africana à 
Pandemia Sanitária da COVID-19 ". O documento procura servir de guia aos Estados-
membros e às CER sobre intervenções a curto, médio e longos prazos. 
 
12. Em Abril, a primeira reunião da Comissão com os Ministros Africanos das 
Finanças e membros do Grupo de Trabalho formulou recomendações no sentido de 
solicitar apoio financeiro de emergência no valor de 100 mil milhões de dólares, de abrir 
corredores humanitários para a distribuição de material médico, bem como de os 
Estados-membros eliminarem as restrições à exportação e importação. Em Junho, uma 
reunião conjunta dos Ministros da Saúde e das Finanças e enviados especiais da UA 
recomendaram a necessidade da implementação da estratégia para o combate à 
COVID-19 da UA e da coordenação de uma abordagem continental para o 
financiamento da investigação farmacológica. 
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13. O CCD África continua a coordenar a implementação da estratégia da União para 
combater à Pandemia da COVID-19. A AU-NEPAD iniciou o desenvolvimento e a 
implementação de um Projecto Acelerado de Ventiladores de Emergência de África, 
começando por Marrocos e pela África do Sul. Isto inclui a identificação de ventiladores 
sem patente, facilmente fabricados, permitindo capacidades de produção e fornecimento 
de componentes críticos, e trabalhando com muitas empresas africanas para redesenhar 
as suas linhas de produção de modo a acomodar a produção em larga escala de 
ventiladores. Há necessidade de alargar o projecto a países como o Quénia, que 
começaram a produzir ventiladores aprovados. Além disso, foi estabelecido o quadro da 
UA para a construção da Resiliência Socioeconómica Pós-COVID-19. 
 
14. Para assegurar o fornecimento atempado de produtos de qualidade necessários 
para responder à COVID-19, foi estabelecido um sistema de gestão e garantia de 
qualidade da cadeia de fornecimento continental. Muitos países africanos responderam 
com soluções localizadas no que diz respeito à produção de bens como máscaras, 
higienizadores de mãos para combater à pandemia, requerendo estes o 
desenvolvimento e a adesão a normas comuns para assegurar a consistência dos 
produtos disponíveis para utilização em todo o continente. A este respeito, foi convocado 
um Comité Técnico Continental para acelerar a revisão regulamentar dos produtos 
terapêuticos candidatos e emitir um parecer científico aos Estados-membros, tendo sido 
desenvolvidas e adoptadas directrizes para a adopção acelerada da supervisão dos 
ensaios clínicos continentais. As equipas de análise e investigação da MAAP também 
concluíram um Estudo sobre a Avaliação da Governação das Respostas Políticas dos 
Estados-membros implementadas para mitigar o impacto da COVID-19. O Estudo 
Preliminar foi lançado a 8 de Junho de 2020.  
  
15. No que diz respeito à Segurança Alimentar e Nutricional, a UA-NEPAD prestou 
apoio aos Estados-membros para acelerar a implantação das suas redes nacionais de 
segurança alimentar e protecção social às comunidades vulneráveis. A Agência está 
também a promover a implantação de um sistema solar fotovoltaico em 11 países para 
aumentar o acesso à água e saneamento e às tecnologias agrícolas inteligentes em 
termos climáticos como medida para melhorar a produção de alimentos para consumo 
humano e animal. A Agência convocou, em colaboração com o WEF e o IFAD, uma 
plataforma de líderes do sector público e empresarial/OCE para catalisar uma massa 
crítica e coordenada nas respostas à COVID-19 e sistemas alimentares, durante a qual 
foram mobilizados mais de 50 milhões de dólares.  
 
16. Para além das implicações sanitárias a pandemia tem ramificações para a paz e 
segurança em várias partes do continente, particularmente em estados frágeis, e é 
provável que induza a mais insegurança e instabilidade. O continente tem sofrido danos 
colossais devido a bloqueios prolongados e ao encerramento das fronteiras nacionais. 
Isto levou à fuga de capitais, à diminuição das poupanças pessoais e familiares e ao 
encerramento de pequenas e médias empresas, resultando na perda generalizada de 
empregos, insegurança alimentar e sérias dificuldades económicas para a grande 
maioria da população. Isto pode também gerar ou aumentar a instabilidade política, 
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conflitos comunitários violentos, agitação civil e a escalada da taxa de criminalidade em 
vários países.  
 
17. Devem ser prosseguidos esforços colectivos aos níveis nacional, regional e 
continental para mitigar as consequências negativas da COVID-19 na paz e segurança 
no continente, para aprofundar a cooperação intra-continental e reforçar a colaboração 
na recolha e intercâmbio de informações, bem como a partilha de conhecimentos. Estes 
mesmos esforços de colaboração reforçariam a investigação científica e industrial 
conjunta e a inovação nas tecnologias da informação, farmacêutica e agrícola e a 
expansão do comércio intra-africano, através de uma implementação acelerada e 
propositada da ZCLCA. Os Estados-membros deveriam iniciar campanhas de 
sensibilização do público para salientar os desafios de segurança decorrentes da 
COVID-19, com vista a combater às narrativas negativas de extremistas violentos e 
outros criminosos organizados que tentam tirar partido da situação. Os Estados-
membros devem também promover um maior investimento e modernização do sector da 
saúde pública, bem como expandir a capacidade farmacêutica africana para permitir ao 
continente abordar as necessidades de saúde em geral e lidar de uma forma melhorada 
com emergências de saúde semelhantes no futuro. 
 
18. A pandemia afectou gravemente a subsistência dos refugiados, repatriados, 
pessoas deslocadas internamente e outros grupos vulneráveis, agravando assim a 
situação humanitária em África. Os Estados-membros são chamados a facilitar o espaço 
aéreo/corredores humanitários para resposta à emergências e a dar acesso excepcional 
aos agentes humanitários, incluindo o CCD África, agências relevantes da ONU e 
parceiros internacionais de desenvolvimento e organizações da sociedade civil, a fim de 
assegurar a continuidade dos seus programas. 
 
19. Ademais, a pandemia agrava as desigualdades. Em particular, as mulheres e os 
jovens são os mais afectados pelas suas graves consequências socioeconómicas. A 
este respeito, a Comissão e o Enviado Especial para a Mulher, Paz e Segurança 
organizaram uma série de consultas virtuais com múltiplas partes interessadas para 
discutir o impacto da pandemia de COVID-19 nas mulheres. A série de reuniões, 
incluindo o webinar das Ministras dos Negócios Estrangeiros sobre o "reforço da 
liderança feminina nas respostas à COVID-19" e a das Ministras Africanas responsáveis 
pelos Assuntos de Género e das Mulheres, realizada em Maio de 2020. A partir das suas 
recomendações, a Comissão desenvolveu directrizes para considerarem-se as questões 
de género nas respostas dos Estados-membros à COVID-19. A recomendação centrou-
se particularmente na protecção da mulher e da rapariga contra a violência, incluindo em 
zonas de conflito, na promoção do acesso da mulher ao financiamento, na educação da 
rapariga e no apoio ao empreendedorismo feminino. 
 
20. No mesmo espírito, a UA/CIEFFA realizou uma série de webinars com a  
participação de múltiplas partes interessadas sobre  como "Fazer face aos impactos da 
pandemia da  COVID-19 na educação da rapariga e da mulher". O objectivo era discutir 
um vasto leque de iniciativas levadas a cabo aos níveis de base, nacional e regional no 
que diz respeito a respostas educacionais à COVID-19 e apresentar recomendações-
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chave concretas para sustentar a educação contínua da rapariga. De facto, durante a 
COVID-19, muitas raparigas e mulheres jovens tiveram um acesso limitado à 
aprendizagem contínua. Em geral, os jovens foram adversamente afectados pelo 
encerramento de escolas e pelas várias medidas de contenção que perturbaram 
significativamente a sua aprendizagem contínua, levando por vezes a desafios de saúde 
mental. A Comissão realizou uma reunião consultiva com os Ministros da Juventude 
para avaliar a resposta da juventude, discutir acções urgentes para apoiar a estratégia 
continental para o combate à pandemia da COVID-19 e partilhar as melhores práticas 
para mitigar a propagação do vírus. 
 
21. Em Março de 2020, o ECOSOCC, em parceria com o Banco Africano de 
Desenvolvimento, acolheu uma série de webinars de impacto, em 3 fases, à medida que 
a pandemia evoluía. Os webinars geraram uma série de tomadas de posição chave para 
apreciação política, sobre temas como Resiliência, Responsabilidade, Pan-Africanismo & 
Solidariedade, Educação e Juventude, para adaptar as instituições e sistemas às 
realidades socioeconómicas pós-COVID em África.  
 
22. No meio da pandemia, os países que enviam remessas instituíram medidas de 
encerramento, que fez com que muitos migrantes perdessem os seus  empregos, sem 
sistemas específicos de redes de segurança. Contudo, a pandemia apresenta uma 
oportunidade para enfrentar alguns desafios de longa data, tais como protecção social 
viável para os remetentes de remessas, custo das remessas, inclusão financeira e 
digitalização das transferências de remessas. Para este fim, o Instituto Africano de 
Remessas de Fundos (AIR) continuará a trabalhar com outras iniciativas globais tais 
como o Grupo de Trabalho da Comunidade de Remessas de Fundos (RCTF), composta 
por 38 organizações internacionais, grupos industriais e sector privado, redes de 
diásporas e peritos internacionais em remessas de fundos para abordar as questões 
emergentes e transversais sobre a remessa de fundos. 
 
II. IMPLEMENTAÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DA AGENDA 2063 
 

1. Integração Regional  
 

a)  Comércio e desenvolvimento económico sustentável 
 
23. Em Março de 2020, o Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental 
Africana (ZCLCA ) foi lançado e operacionalizado em Acra, Gana, de acordo com a 
decisão da Assembleia. O Secretário-Geral escolhido pela Assembleia na sua Cimeira 
de Fevereiro de 2020 tomou posse a 19 de Março de 2020. Até à data, existem 
cinquenta e quatro (54) Estados signatários e vinte e oito (28) ratificações do Acordo 
ZCLCA.  
 
24. Em Fevereiro de 2020, a Assembleia tinha também decidido realizar uma Cimeira 
Extraordinária a 30 de Maio de 2020 na África do Sul para aprovar todos os instrumentos 
necessários para o início das trocas comercias ao abrigo da Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA). Esta Cimeira foi reprogramada para Dezembro de 2020 
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devido às limitações impostas pela COVID-19. Em conformidade com o Protocolo sobre 
o Comércio de Mercadorias de Julho de 2018, a Cimeira Extraordinária analisará as 
ofertas tarifárias dos Estados-membros sobre a liberalização de 90%, as Listas de 
compromissos específicos sobre o comércio de serviços, as regras de origem da ZCLCA 
pendentes e avaliará o estado de preparação e as modalidades práticas para o início da 
actividade comercial ao abrigo da ZCLCA em 01 de Janeiro de 2021. 
 
25. Entretanto, ao longo deste ano, a Comissão tem vindo a finalizar todas as 
questões pendentes, através do envolvimento dos intervenientes nacionais para facilitar 
a produção de documentos comerciais, a criação e reforço das comités nacionais da 
ZCLCA, o desenvolvimento de estratégias nacionais de implementação da ZCLCA, ao 
mesmo tempo que se encontra a criar mecanismos de monitorização dos fluxos 
comerciais e estatísticas. Seguem-se algumas das regras pendentes; pescas, óleos 
alimentares, açúcar. Couro, têxteis e vestuário, máquinas e maquinaria, veículos 
automóveis e questões relacionadas com bens produzidos ao abrigo dos Zonas/ 
Acordos Económicos Especiais (ZEEs). 
 
26. Em 2020, a Comissão identificou as actividades necessárias à implementação da 
ZCLCA a nível nacional, incluindo o alinhamento das leis nacionais com o Acordo da 
ZCLCA, assegurando a distribuição dos documentos necessários às partes 
interessadas, como os produtores, importadores, exportadores, empresas de transporte 
e expedição e administrações aduaneiras e, a automatização dos processos aduaneiros 
e comerciais para a plena interconectividade das administrações aduaneiras e outras 
partes interessadas no continente. A Comissão também trabalhou com os Estados-
membros para identificar áreas para reforçar as instituições nacionais responsáveis pela 
implementação do Acordo ZCLCA e forjar parcerias para permitir a sua realização. Tais 
instituições ultrapassam os Ministérios do Comércio, tendo em conta o carácter de 
desenvolvimento da ZCLCA. 
  
27. No âmbito do Plano de Acção para o Reforço do Comércio Intra-Africano, a 
AUDA-NEPAD lançou uma iniciativa de transporte e logística, MoveAfrica, para 
promover sinergias para iniciativas de infra-estruturas de facilitação do comércio em 
todos os Estados-membros, como as Fronteiras de Paragem Única (One-Stop-Border-
Posts (OSBPs). Em 2020, a AUDA-NEPAD está a implementar um Sistema de 
Monitorização de Veículos Pesados (TMS) em seis Fronteiras de Paragem Única no 
Gana e na Zâmbia. 
 
28. Além disso, a Comissão finalizou o Projecto de Directrizes para a condução do 
diálogo sobre Políticas Comerciais em África. Criou o Conselho Empresarial Africano 
para reforçar a voz do sector privado na elaboração de políticas comerciais e prosseguiu 
a criação do Observatório do Comércio Africano (ATO) e do seu Comité Directivo. A 
Comissão coordenou igualmente a implementação de iniciativas de modernização 
aduaneira e de facilitação do comércio, em conformidade com as directrizes do 
Subcomité de Directores-Gerais das Alfândegas da UA (AUSCDGC).  
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29.  Relativamente às instituições e programas financeiros pan-africanos, o 
Presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo do Gana foi nomeado Líder das referidas 
instituições e programas pela Assembleia em Fevereiro de 2020, o entendimento que 
esta nomeação iria acelerar a implementação das instituições financeiras da UA com o 
apoio da Comissão. A Comissão visitou as CER para promover o alinhamento dos 
critérios de convergência macroeconómica das CER com os da Associação dos Bancos 
Centrais Africanos (AACB). Em Fevereiro de 2020, a Mesa da AACB recomendou que 
os Estados-membros e as CER chegassem a consenso sobre os critérios de 
convergência macroeconómica e a sobre a criação urgente do Instituto Monetário 
Africano (AMI), um precursor do Banco Central Africano (ACB). Além disso, recomendou 
uma análise mais aprofundada do projecto de estatuto e da estrutura da AMI. 
Relativamente à Bolsa de Valores Pan-Africana, a Comissão e a Associação Africana de 
Bolsas de Valores (ASEA) concluíram um Memorando de Entendimento para uma 
integração acelerada das bolsas de valores e mercados de capitais africanos. A 
Comissão está também a trabalhar em conjunto com a ASEA na implementação do 
Projecto de Ligação das Bolsas de Valores Africanas (AELP), o que levará à integração 
virtual dos mercados de capitais africanos. Juntamente com a Associação dos Bancos 
Centrais Africanos (AACB) e o Afreximbank, a Comissão está a trabalhar para o 
estabelecimento de um sistema integrado de pagamento e liquidação para facilitar a 
implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA). 
 
30. No que diz respeito à questão de assegurar confiança financeira, a Comissão 
desenvolveu uma estratégia para melhorar a mobilização de recursos domésticos e 
combater à corrupção e os fluxos financeiros ilícitos (IFF) em África em torno de três 
pilares: reforço da boa governação, reforço da capacidade de negociação, e 
repatriamento dos fluxos financeiros ilícitos (IFF). A Comissão está a trabalhar com 
parceiros para reforçar as capacidades dos Estados-membros para melhorar os 
sistemas fiscais e implementar a Posição Africana Comum sobre a Recuperação de 
Activos, de acordo com a Decisão adoptada pela Assembleia na sua última Cimeira 
realizada em Fevereiro de 2020. Além disso, a Comissão, em conjunto com o Fórum 
Africano de Administração Fiscal (ATAF), está a liderar as discussões para chegar a um 
consenso sobre o debate fiscal global resultante da economia digital e incentivar os 
Estados-membros a participarem na Iniciativa Africana sobre Transparência Fiscal e 
Intercâmbio de Informação para fins Fiscais e no Quadro Inclusivo da Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre Erosão de Base e 
Transferência de Lucros (BEPS), com vista a enfrentar os desafios fiscais e encontrar 
possíveis soluções. 
 
31. O African Inclusive Markets Excellence Centre (AIMEC), criado em 2018, tem 
como objectivo tornar-se a plataforma pan-africana reconhecida para negócios inclusivos 
e política de mercado inclusiva e promoção e reprodução das melhores práticas em toda 
África. De acordo com a decisão da Assembleia em Fevereiro de 2020, a Comissão está 
a finalizar com a Tunísia, país designado para acolher o AIMEC, o Acordo de Sede. 
Além disso, a Comissão criou em 2020 a Africa Investment Promotion Agency Network 
(IPN), para promover e facilitar investimentos, incluindo o investimento directo 
estrangeiro (IDE). 
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32. Na frente da indústria, a Comissão trabalhou no sentido de desenvolver um 
quadro de Zonas Económicas Especiais Continentais (ZEE) baseado nas melhores 
práticas internacionais para ajudar os Estados-membros na sua concepção e 
implementação de políticas afins, para maximizar os benefícios deste instrumento 
estratégico de política industrial. Isto é especialmente relevante uma vez que o 
Continente já viu mais de 200 ZEEs implementadas a fim de oferecer instalações 
adequadas para acolher actividades industriais, logísticas e de serviços susceptíveis de 
atrair investimento directo estrangeiro. À margem da Semana da Industrialização de 
África 2020, a Comissão organizou o 4º Simpósio sobre ZEE e Industrialização Verde, 
com a participação activa das CER, dos Estados-membros, das ZEE, do Sector Privado 
e dos parceiros de desenvolvimento, para partilhar conhecimentos sobre meios eficazes 
para o desenvolvimento das zonas económicas em África. 
 
33. Relativamente à Reunião de Coordenação Intercalar para a prossecução da 
integração regional em África, deve recordar-se que em Janeiro de 2017, os Chefes de 
Estado e de Governo da UA tomaram duas decisões-chave 
Assembly/AU/Dec.635(XXVIII), segundo as quais:  
 

a) Deve haver uma divisão clara do trabalho e uma colaboração mais estreita 
entre a União Africana, as Comunidades Económicas Regionais (CER), os 
Mecanismos Regionais (MR), os Estados-membros, e outras instituições 
continentais, em conformidade com o princípio de subsidiariedade;  
 

b) Em substituição da Cimeira de Junho/Julho, a Mesa da Assembleia da União 
Africana deve realize uma reunião de coordenação com as Comunidades 
Económicas Regionais, com a participação dos Presidentes das 
Comunidades Económicas Regionais, da Comissão da UA e dos 
Mecanismos Regionais. Antes desta reunião, a Comissão da UA 
desempenhará um papel mais activo de coordenação e harmonização com 
as Comunidades Económicas Regionais, em conformidade com o Tratado 
que institui a Comunidade Económica Africana (o Tratado de Abuja).  
 

34. O Artigo 7° do Protocolo sobre a Reunião de Coordenação Intercalar, estabelece 
claramente que em lugar da Cimeira de Junho/Julho, a Mesa da Assembleia realizará 
uma reunião de coordenação com as CER com a participação dos Presidentes das CER, 
da Comissão e das RM. A Comissão coordenará e harmonizará as actividades das 
Partes para a Reunião de Coordenação Semestral. A este respeito, os Chefes de Estado 
e de Governo, representando a Mesa da Assembleia da União Africana e os Presidentes 
das Oito (8) Comunidades Económicas Regionais, bem como os Mecanismos Regionais, 
reuniram-se numa sessão de teleconferência no dia 22 de Outubro de 2020, por ocasião 
da Segunda Reunião de Coordenação Semestral, presidida pela Presidente Matamela 
Cyril Ramaphosa da República da África do Sul e Presidente em exercicio da União 
Africana. A reunião discutiu os Relatórios sobre a Situação da Integração Continental e 
Regional em África, Instituições Financeiras e Divisão do Trabalho entre a UA, as CER, 
Mecanismos Regionais e Estados-membros. O resultado da reunião foi a adopção da 
Declaração para a Segunda Reunião Intercalar de Coordenação. 



EX.CL/1268 (XXXVIII) 
Pág. 11 

 

35. Os relatórios e análises principais que se seguem foram produzidos durante o ano 
2020: 

i) Estratégia da UA em matéria de Produtos de Base; 
 

ii) Relatório Anual sobre a Integração Regional Africana; 
 

iii) Boletim e brochura sobre a Integração Regional Africana; 
 

iv) Índice Africano Multidimensional de Integração Regional; 
 
v) 3ª Edição do relatório da AfDD sobre "Alavancar a digitalização no combate 

ao desemprego juvenil e concretização da Agenda 2063". 
 

b)  Agricultura, Segurança Alimentar, Clima e Recursos Naturais 
 
36. Não obstante os atrasos causados pela pandemia global da COVID-19, a União 
concentrou-se na implementação do plano de negócios CAADP 2017-2021. A Comissão, 
em colaboração com a AUDA-NEPAD, encomendou uma revisão conjunta continental do 
sector. Subsequentemente, apresentou o segundo relatório de revisão bienal sobre as 
margens da Cimeira da UA, em Fevereiro de 2020. Estão agora em curso análises 
técnicas independentes da segunda geração de Planos Nacionais de Investimento 
Agrícola (PNIA) para sete Estados-membros da UA.   O IBAR continuou a apoiar a 
inclusão de 10 PNIA no continente, numa base piloto. O Seminário Consultivo Regional 
de Partes Interessadas da SADC, em Março de 2020, nas Seicheles, aperfeiçoou as 
modalidades de implementação de acções catalíticas para as cadeias de valor pecuário 
prioritárias. 
 
37. Por outro lado, a Comissão, juntamente com a AUDA-NEPAD, lançou o Conselho 
Empresarial para o Crescimento de África, em Junho de 2020, com o objectivo de 
aconselhar os decisores políticos africanos sobre os desafios do desenvolvimento do 
agronegócio. Graças ao Conselho Empresarial para o Crescimento de África, as cadeias 
de valor regionais foram reforçadas e apoiadas conjuntamente pela CUA e a AUDA-
NEPAD, nomeadamente a cadeia de valor da mandioca no Gana e na Nigéria, o arroz 
na Cote d'Ivoire, o ananás no Benim, a batata no Quénia, a horticultura no Ruanda e o 
milho no Malawi. 
 
38. Ademais, a CUA/AUDA-NEPAD forjou alianças com organizações de agricultores, 
organismos de referência do agronegócio e organizações da sociedade civil através de 
formação, capacitação e mecanismo de financiamento para o desenvolvimento de um 
quadro jurídico destinado a promover o desenvolvimento rural. No que diz respeito à 
exploração da terra, vale a pena mencionar que o total de terras agrícolas cultivadas em 
África aumentou de cerca de 0,9 mil milhões ha em 2010 para 1,1 mil milhões de ha em 
2016.  Estima-se que cerca de 480 milhões a 850 milhões de ha ainda não estão a ser 
explorados. Importa também realçar que 22 Estados-membros se encontram a níveis 
diferentes de domesticação dos compromissos de Malabo nos seus planos nacionais de 
investimento agrícola. 
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39. A Comissão desenvolveu um programa de Economia Azul, em colaboração com a 
AUDA-NEPAD, que se encontra actualmente em fase de validação pelas CER, Estados-
membros e outras partes interessadas. Elementos do programa foram discutidos num 
evento paralelo de alto nível sobre Economia Azul, à margem da última Cimeira, em 
Fevereiro de 2020. A AUDA-NEPAD apoiou igualmente o desenvolvimento da 
certificação, normas e regulamentos regionais para áreas seleccionadas que são críticas 
para a promoção do comércio intra-regional de peixe.  
 
40. A Comissão, através do programa PANVAC, prosseguiu os seus esforços para 
apoiar a vacina do gado, com 59 lotes (cerca de 177 milhões de doses) de vacinas do 
Egipto, Eritreia, Etiópia, Quénia e Níger, bem como da Jordânia, Turquia e Espanha. 
Biológicos e reagentes foram enviados para a Eritreia, Chade, Nigéria, Senegal, 
Tanzânia e a CUA. A Comissão também proporcionou formação relevante a cientistas 
da Tanzânia, Etiópia, Chade, Mali, Mauritânia, Níger e Senegal. 
 
41. Neste sector, foram produzidos os seguintes relatórios e análises fundamentais:  
 

i) A Comissão divulgou o Quadro Estratégico para o Dimensionamento do 
Modelo Holístico de Controlo de Aflatoxinas em África a todos os Estados-
membros, conforme aprovado pelo Conselho Executivo, em Fevereiro de 
2020; 
 

ii) O Relatório sobre a situação do sector das sementes em África, que informa 
as abordagens estratégicas para ultrapassar os desafios no sector das 
sementes e uma melhor aplicação das biotecnologias na alimentação e 
agricultura; 
 

iii) A Comissão concluiu o Plano de Acção de 2020-2030 sobre o programa de 
sementes destinado a facilitar a incorporação do desenvolvimento, 
conservação e acesso à sementes melhoradas nos Planos Regionais e 
Nacionais de Investimento Agrícola e de Segurança Alimentar. 
 

Redução do Risco de Catástrofes e Seguro Ambiental 
 

42. A Comissão passou em revista as estratégias nacionais de redução do risco de 
catástrofes naturais para a República Democrática do Congo, Camarões, Chade e 
República Centro-Africana, na sequência de um pedido do Secretariado da CEEAC.  
 
43. A Capacidade Africana de Risco (ARC) fez progressos no que diz respeito ao 
desenvolvimento de novos produtos de seguros, ao mesmo tempo que expandiu o leque 
dos seus produtos existentes.  Os novos produtos incluem (i) a cobertura do risco de 
seca na serra, (ii) um seguro contra Inundações e Ciclones Tropicais e (iii) um seguro 
contra Surtos e Epidemias (O&E). A ARC também avançou no desenvolvimento de um 
mecanismo de financiamento da adaptação climática, o programa Facilidade Climática 
Extrema (XCF), para acompanhar de perto e monitorizar eventos climáticos extremos, 
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tais como secas, inundações ou ciclones, à medida que aumentam a sua ocorrência e 
intensidade em todo o continente. 
 
44. No final da estação agrícola na África Oriental e Austral, em Junho de 2020, a 
ARC efectuou pagamentos no valor de 2,13 milhões de USD aos governos de 
Madagáscar e do Zimbabué, na sequência das condições de seca nos dois países. A 
ARC lançou uma campanha de mobilização de prémios de apoio para providenciar 
seguros altamente subsidiados contra a seca a 15 dos Estados-membros mais 
vulneráveis, a fim de lhes permitir responder atempadamente aos efeitos de eventos 
climáticos extremos. Este financiamento atempado imediatamente após um choque 
climático é fundamental para melhorar a eficiência da resposta à catástrofes, 
transferindo o fardo do risco climático dos governos, bem como dos agricultores e 
pastores. 
 

c)  Infra-estruturas, Energia, Turismo 
 

45. A Assembleia aprovou a Estratégia de Transformação Digital (ETD) para África 
visando tirar partido das tecnologias digitais e da inovação para transformar as 
sociedades e economias africanas a fim de promover a integração africana, gerar 
crescimento económico inclusivo, estimular a criação de emprego, quebrar o fosso 
digital, e erradicar a pobreza para o desenvolvimento socioeconómico do continente, 
bem como assegurar a apropriação por parte de África de instrumentos modernos de 
gestão digital. Em 2020, realizou-se um esforço a nível da Comissão no sentido de 
desenvolver estratégias sectoriais para implementar a transformação digital, incluindo as 
finanças, infra-estruturas, comércio e agricultura pan-africanas. A ETD assenta em 
programas bem-sucedidos como a Iniciativa de Política e Regulação para a África Digital 
(PRIDA), uma iniciativa que permite África colher os benefícios da digitalização, 
abordando a procura e oferta de banda larga; bem como "Dot Africa", um domínio 
continental da Internet a ser utilizado por organizações, empresas e indivíduos. De entre 
outros programas da Comissão no domínio da digitalização destaca-se o "Analogue to 
Digital Migration" (ADM), que é um processo complexo através do qual a radiodifusão 
televisiva analógica é substituída pela radiodifusão televisiva digital. 
 
46. A União posicionou-se no âmbito do Programa para o Desenvolvimento de Infra-
estruturas em África (PIDA) no sentido de alcançar resultados a nível interno e externo, 
promovendo uma "abordagem de corredor" multi-sectorial que liga todos os sectores e 
promove o desenvolvimento económico espacial.  Continua a defender esforços 
orientados para a mobilização de recursos destinados à preparação e implementação de 
projectos de infra-estruturas. A AUDA-NEPAD está também a permitir o financiamento 
para o desenvolvimento de infra-estruturas em África através da operacionalização do 
Mecanismo Africano de Garantia de Infra-estruturas e a promover o acesso a fundos de 
pensões e de investimento soberano. 
 
47. Em 2020, a Comissão lançou a Rede Continental de Empresas PIDA para 
promover a participação do sector privado na implementação de projectos do Plano de 
Acção Prioritário (PAP) do PIDA. Também divulgou o projecto de Lei Modelo PIDA para 
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investimentos em infra-estruturas transfronteiriças, bem como um conjunto de 
ferramentas para calcular os postos de trabalho criados através de projectos de infra-
estruturas no continente.  
 
48. A Comissão prosseguiu os seus esforços na promoção das energias renováveis.  
Foi lançado um programa de formação com o objectivo de proporcionar o 
desenvolvimento de capacidades para os Estados-membros integrarem as energias 
renováveis nos mercados da energia eléctrica. A formação realizada em 2020 visou 
tanto peritos de gestão de topo como de gestão intermédia nos domínios relevantes. 
Outrossim, a Comissão e a Iniciativa Africana para as Energias Renováveis (AREI) 
prosseguem actualmente a concepção do projecto de Desenvolvimento de Pequenas 
Centrais Hidroeléctricas e de Energia Solar, e para tal estão a mobilizar recursos 
orçamentais adicionais adequados. A pequena energia hidroeléctrica é uma fonte de 
energia limpa e de baixo custo, cujas aplicações estão em expansão a nível mundial. 
 
49. A AUDA-NEPAD está a trabalhar em estreita colaboração com o sector privado 
para reforçar a capacidade dos Produtores Independentes de Energia na exploração de 
opções para fontes de energia alternativas e quadros regulamentares. Com base no 
sucesso dos projectos de microgeração de alto impacto implementados no Gana e 
Zimbabué em 2019, a AUDA-NEPAD está a trabalhar com vinte Estados-membros no 
sentido de empregar o sistema de energia solar fotovoltaica (PV) para iluminar 
instalações e comunidades vulneráveis no sector da saúde. O apoio também permitiu o 
encerramento financeiro de alguns projectos de energias renováveis. 
 
50. Os Estados Insulares Africanos (AIS) enfrentam desafios ímpares na resposta às 
necessidades energéticas, devido à dificuldade associada de partilhar os recursos 
energéticos com os países vizinhos através da interconexão física. Embora na maioria 
dos casos sejam auto-suficientes dos seus próprios recursos energéticos, os AIS são 
altamente dependentes dos combustíveis fósseis, despendendo assim uma grande parte 
das suas receitas em divisas na importação de combustíveis. A maior parte dos AIS não 
exploraram o seu potencial energético renovável. Com base na aprovação dos órgãos 
políticos, a Comissão está este ano a contratar serviços para conceber o projecto dos 
Estados de Desenvolvimento das Pequenas Ilhas (PEID), que está actualmente em 
curso. 
 
51. A Comissão, através da AFREC, prosseguiu o desenvolvimento do Sistema 
Africano de Informação sobre Energia (AEIS) com o objectivo de apoiar a formulação de 
políticas relacionadas com a energia, através do cumprimento dos requisitos de infra-
estruturas de tecnologia da informação, mecanismos processuais, processamento do 
fluxo de informação, capacidade humana, arquitectura tecnológica, programação e 
equipamento, financiamento necessário, aprimoramento e expansão da recolha de 
dados energéticos para mais sectores e indicadores. A este respeito, seminários virtuais 
de concepção e validação para o melhoramento do AEIS reuniram peritos dos Estados-
membros durante os meses de Março e Abril de 2020, a fim de fornecer orientações 
sobre os novos questionários, o sistema de recolha de dados em linha e a ferramenta de 
visualização. 
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52. À luz do potencial de criação de emprego e de estímulo económico do sector do 
turismo, a Comissão empenhou-se na elaboração de uma política de turismo continental 
e de normas harmonizadas, bem como de uma estratégia para assegurar que todos os 
elementos-chave e objectivos da Agenda 2063 sejam cumpridos. A Comissão está a 
prosseguir a implementação do Quadro Estratégico do Turismo Africano, adoptado pela 
Assembleia da União em 2019, e preparou uma proposta e um projecto de estatutos da 
Organização Africana de Turismo prevista, em conjunto com a UNECA. 
 

2.   Governação Democrática, Paz e Segurança  
 

53. Em conformidade com a implementação das aspirações 3 e 4 (governação 
democrática, paz e segurança) da Agenda 2063, a Comissão concentrou-se este ano em 
iniciativas e a realização de actividades sobre o tema do Ano "Silenciar as armas em 
África até 2020", conforme aprovado pela Assembleia. A Comissão apoiou a 
implementação destas iniciativas, principalmente através da Arquitectura Africana de 
Paz e Segurança (APSA) e da Arquitectura Africana de Governação (AGA).  
 
54. A Comissão foi igualmente orientada por decisões anteriores da Assembleia e do 
Conselho de Paz e Segurança (CPS) para fomentar uma maior sinergia e coordenação 
entre as duas arquitecturas.  A fusão dos Departamentos de Assuntos Políticos (DPA) e 
de Paz e Segurança (PSD) na Comissão reestruturada, que será plenamente 
implementada em 2021, é por conseguinte um marco fundamental para esse efeito. Este 
facto representa para a nova Comissão uma oportunidade única para reforçar uma maior 
colaboração, sinergia e complementaridade em matéria de governação democrática, 
prevenção de conflitos estruturais, gestão, resolução, mediação e edificação da paz. 
 
55. Embora existam muitas actividades que foram realizadas durante o período em 
análise pela Comissão, outros órgãos e instituições da UA, incluindo em colaboração 
com outros actores, especialmente CER, a ONU e parceiros, o relatório apenas destaca 
as iniciativas cujos resultados apresentam oportunidades únicas de serem ampliados e 
replicados para um maior impacto pela nova Comissão. Em nenhuma hierarquia 
especifica, entre elas: (i) Apoio à consolidação democrática no âmbito da COVID-19; (ii) 
Promoção e protecção dos direitos humanos; (iii) Assistência humanitária; (iv) Prevenção 
e mediação de conflitos; (iv) Mitigação de conflitos, resolução e construção da paz. 
 
56. Quanto ao apoio à consolidação democrática, a Comissão, mesmo no âmbito das 
restrições da COVID-19, apoiou os Órgãos de Gestão Eleitoral (OGE) na condução e 
realização de eleições em 6 (seis) Estados-membros (Togo, Comores, Camarões, Guiné 
Conacri, Tanzânia e Cote de Ivoire). Por outro lado, a Comissão conseguiu observar 
eleições nestes Estados-membros. As lições retiradas da condução de eleições durante 
a epidemia da COVID-19, revelam que o apoio contínuo da Comissão e a observação 
das eleições nos Estados-membros precisam de ser adaptados ao contexto actual e de 
passar da observação eleitoral para o reforço dos processos democráticos dos Estados-
membros. A Comissão trabalhou em estreita colaboração com as respectivas CER, 
especialmente tendo em conta as restrições de viagem prevalecentes.  As experiências 
revelaram que talvez as CER, no espírito da divisão do trabalho, devem liderar as 
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observações eleitorais, enquanto a UA concentra-se no apoio técnico e na 
implementação das normas e padrões democráticos da UA. 
 
57. No que se refere à promoção e protecção dos direitos humanos, a pandemia da 
COVID-19 apresentou tanto oportunidades como desafios. Entre as restrições de alguns 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais, especialmente de circulação, 
associação, os cidadãos levantaram queixas contra algumas medidas restritivas em todo 
o continente. A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR) emitiu 
uma declaração abrangente sobre a resposta eficaz baseada nos direitos humanos à 
pandemia da COVID-19, a 24 de Março de 2020. A declaração destacou, entre outros, 
as normas e princípios de direitos humanos que devem ser cumpridos e as medidas de 
precaução e mitigação que devem acompanhar as medidas de resposta da COVID-19. 
Embora desde então as restrições tenham sido flexibilizadas na maioria dos Estados-
membros, a Comissão e os órgãos e instituições competentes da UA continuarão a 
instar os Estados-membros a aderirem ao seu compromisso em matéria de direitos 
humanos. 
 
58. Quanto à assistência humanitária, a Comissão apoiou vários Estados-membros 
que suportaram desafios humanitários. O ciclone Idai em Moçambique, por exemplo, em 
2019, foi uma prova do impacto devastador dos desastres naturais, que também foi 
exacerbado pela falta de coordenação eficaz por e entre a UA, as CER e parceiros 
internacionais. A invasão de gafanhotos na África Oriental e os efeitos das alterações 
climáticas tiveram igualmente um impacto devastador na segurança alimentar, 
subsistência e desenvolvimento sócio-económico. Este é particularmente o caso no 
Corno de África, no Sahel e na Região dos Grandes Lagos. A questão da coordenação e 
eficácia da assistência humanitária continuou a constituir um desafio, especialmente 
para os mais necessitados. A resposta à crise do Ébola e a resposta em curso da 
COVID-19 por parte da União ilustram que, com uma melhor coordenação humanitária, 
pode alcançar melhores resultados. A proposta da Agência Humanitária para África 
(AHA) é um passo na direcção certa. A próxima Comissão deverá ter como prioridade a 
criação e operacionalização desta Agência. 
 
59. Em matéria de prevenção e mediação de conflitos, o marco fundamental é o apoio 
permanente da Comissão, em conformidade com a adopção e os pedidos da Côte 
d'Ivoire e da Zâmbia no sentido de efectuar avaliações de vulnerabilidade estrutural 
continental e estratégias de mitigação.  Embora esse apoio tenha sido adiado devido às 
restrições da COVID-19, bem como ao conflito com o ciclo eleitoral na Côte d'Ivoire 
espera-se que esta seja uma iniciativa importante para a próxima Comissão em 2021. As 
Avaliações de Vulnerabilidade/Resiliência Estrutural do País (CSVRA) é uma das 
iniciativas pioneiras da Comissão que visam apoiar os Estados-membros a diagnosticar 
as suas vulnerabilidades estruturais, a identificar mecanismos de adaptação e resiliência 
e, mais importante ainda, a prognosticar estratégias de mitigação para prevenir conflitos. 
Em estreita coordenação com as CER, espera-se que mais Estados-membros se 
ofereçam voluntariamente para realizar as Avaliações de Vulnerabilidade/Resiliência 
Estrutural do País, como parte das estratégias de prevenção de conflitos estruturais. A 
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Comissão continuará a apoiar esses Estados-membros na realização da avaliação e 
implementação das estratégias de atenuação identificadas. 
 
60. Antes das eleições na Côte d'Ivoire, várias missões de diplomacia preventiva 
foram efectuadas em conjunto com a CEDEAO e a ONU. Estas missões procuraram 
encorajar as partes interessadas a prosseguir o diálogo, o compromisso e a resolução 
pacífica das divergências políticas. Espera-se que a próxima Comissão continue a apoiar 
a continuação do diálogo entre os protagonistas políticos dos Estados-membros. As 
queixas políticas, que ficam por resolver, continuam a constituir uma séria ameaça à paz 
e à segurança, não só nesses países mas na região. 
 
61. A Comissão, em colaboração com as CER/MR, também prestou apoio ao reforço 
das capacidades a seis (6) países (África do Sul, Gana, Namíbia, Mauritânia, Etiópia e 
Uganda) no estabelecimento e/ou reforço das suas capacidades de alerta precoce e de 
prevenção de conflitos. A Comissão também concluiu o Manual Revisto de Apoio à 
Mediação, e um Guia de Facilitadores de Formação, bem como o Plano Estratégico de 
Mediação 2020 - 2023 da Comissão.  A Comissão apoiou o lançamento do Centro de 
Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito (UA-PCRD) no Cairo, Egipto e 
providenciou conhecimentos técnicos aos Estados-membros, nomeadamente o Mali, a 
Somália, Madagáscar, a Gâmbia, a Guiné-Bissau e a República Centro-Africana (RCA) a 
fim de lhes permitir implementar o desarmamento, a desmobilização e a reintegração, 
bem como reformas do sector da segurança (RSS), com base na Nota de Orientação 
Operacional do RSS da UA sobre o Género, lançada em 2020. 
 
62. Sobre a atenuação de conflitos, resolução e construção da paz, este relatório 
centra-se em Operações de Apoio à Paz (OAP), protecção de crianças, juventude e 
género em Paz e Segurança e apoio específico aos Estados-membros em conflito. 
Relativamente às OAP, a Comissão concluiu a Doutrina da UA sobre Operações de 
Apoio à Paz, que foi adoptada pelo CTE-DSS durante a Cimeira de Fevereiro de 2020. 
Por outro lado, a Comissão também facilitou acordos logísticos eficazes para as OAP da 
UA para o arranque da Missão de Observadores Militares da UA na RCA.  Facilitou 
ainda a utilização do apoio estratégico de transporte aéreo prestado pelos Estados-
membros através do destacamento de trabalhadores da Saúde da UA na África 
Ocidental, em apoio à resposta da UA à pandemia da COVID-19.  
 
63. A Comissão preparou uma Política de Integração da Protecção da Criança na 
Arquitectura Africana de Paz e Segurança, que foi submetida ao CPS para apreciação. 
Ademais, a Comissão está a concluir um projecto de Política de Protecção das Crianças 
nas OPS da UA. Relativamente ao papel da juventude no Silenciar as Armas, a 
Comissão levou a cabo um estudo sobre o papel da juventude na paz e segurança no 
continente e desenvolveu um Quadro Continental sobre Juventude, Paz e Segurança. O 
Relatório e o Quadro foram aprovados pelo CPS na sua 933ª reunião realizada a 23 de 
Junho de 2020. A Comissão criou um Grupo Consultivo de Opinião sobre Mulheres, Paz 
e Segurança em África com vista a fazer um balanço dos progressos feitos na 
implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança no continente, dos desafios 
enfrentados e do caminho a seguir na abordagem desses desafios. 
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64. No que se refere ao apoio aos Estados-membros e regiões específicas, a 
Comissão apoiou o Comité de Alto Nível da União Africana para a Líbia (AUHLC), tendo 
culminado na decisão da Assembleia de transformar o Escritório de Ligação da UA na 
Líbia numa Missão. No Mali e no Sahel (MISAHEL), a Comissão apoiou a 
implementação do Acordo de Paz e Reconciliação no Mali e a implementação da 
Estratégia da UA para a Região do Sahel, como parte da abordagem das causas 
profundas do conflito. Do mesmo modo, a Comissão, trabalhando com o G5 Sahel e a 
CEDEAO, formulou o Conceito de Operações (CONOP) e um Documento de Síntese 
Estratégico sobre as Orientações de Planeamento para o destacamento de 3000 
efectivos militares ao Sahel. 
 
65. Na Gâmbia, a Comissão apoiou a concepção da Política de Defesa da Gâmbia 
que visa a reestruturação das Forças Armadas da Gâmbia, tendo assegurado um 
financiamento adicional para as actividades da equipa técnica da missão até Dezembro 
de 2020. Na Guiné-Bissau, em colaboração com a CEDEAO e parceiros internacionais, 
a Comissão prestou apoio técnico para a restauração da ordem constitucional e para a 
organização das suas eleições presidenciais e parlamentares. Na República Centro-
Africana (RCA), a Comissão enviou 14 Observadores Militares Africanos para apoiar o 
Acordo de Paz e Reconciliação na República Centro-Africana. No Sudão, a Comissão 
conseguiu assegurar uma retirada faseada e gradual da UNAMID, para garantir a 
protecção civil em Darfur.  Na Somália, a Comissão continuou a manter uma presença 
eficaz da AMISOM e a libertar e controlar territórios e cidades substanciais no país e 
apoiou o desenvolvimento do Plano de Transição da Somália. No Corno de África, a 
Comissão garantiu o apoio do Estado de Qatar à Estratégia de Integração Regional da 
UA para o Corno de África e ao trabalho do Painel de Alto Nível da União Africana 
(AUHLP). 
 
66. O Centro Africano de Estudos e Investigação sobre Terrorismo (ACSRT), com o 
apoio de parceiros, finalizou a base de dados de Prevenção e Combate ao Terrorismo. 
Por outro lado, o Mecanismo de Cooperação Policial da União Africana (AFRIPOL) 
forneceu às agências policiais de todos os Estados-membros o equipamento básico de 
comunicação. Do mesmo modo, o Grupo de Trabalho da AFRIPOL sobre o Cibercrime 
elaborou estratégias para apoiar as capacidades técnicas dos Estados-membros, face 
às crescentes tendências do cibercrime. Em 2020, a AFCONE criou e lançou a Lista de 
Peritos da AFCONE e submeteu o seu Primeiro Plano Estratégico a Médio Prazo 2021-
2025 à 5ª Conferência dos Estados Partes. 
 

   3.   Saúde e Desenvolvimento Social, Ciência e Inovação 
   

a) Desenvolvimento Social 
 

67. A crise da COVID-19 trouxe à ribalta a importância das intervenções que a 
Agenda 2063 implica nas áreas prioritárias no que diz respeito ao desenvolvimento 
social, centrando-se na prevenção e promoção de doenças e no bem-estar social.  
Também demonstrou a importância de galvanizar a solidariedade colectiva e social para 
reduzir os desafios socioeconómicos do continente. É de salientar que a pandemia teve 
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um impacto negativo na implementação de actividades nestas áreas. Contudo, durante o 
período em análise, foram feitos os seguintes progressos: Prevenção, controlo e 
promoção da doença. 
 
68. Em apoio ao Governo da República Democrática do Congo (RDC), a Comissão 
destacou trabalhadores de primeira linha na área da saúde e pessoal dos Centros 
Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças para apoiar a resposta ao vírus da 
Ébola. 

 
Imunização 
 

69. A Comissão apoiou a reconstituição da GAVI e a Cimeira Mundial da Vacina de 
2020 como forma de apoiar todos os Estados-membros a erradicar as doenças evitáveis 
por vacinação até 2030. A Cimeira Mundial de Vacinas angariou mais de 10 mil milhões 
de dólares para apoiar a igualdade de acesso às vacinas, inclusive a vacina contra a 
COVID-19. 
 

Agência Africana de Medicamentos (AMA) 
 

70. Um total de 11 países assinaram o Tratado da Agência Africana de Medicamentos 
(AMA) estabelecido pela Assembleia ao abrigo da sua Decisão 735. Três Estados-
membros ratificaram o Tratado em 2020. O projecto de Termos de Referência para o 
cargo de Director-Geral da AMA foi finalizado. Foi divulgado um documento de posição 
de defesa para incentivar os Estados-membros a assinar e ratificar o Tratado de AMA. A 
Comissão está actualmente a trabalhar em estreita parceria com o BAD, a fim de 
estabelecer o Fundo e apoiar os fabricantes africanos para impulsionar a produção de 
medicamentos, produtos e dispositivos médicos em África. 
 

 Mortalidade Materna  
 
71. Foi desenvolvida uma proposta-quadro para a próxima fase da Campanha a favor 
da Redução Acelerada da Mortalidade Materna em África (CARMMA 2020-2030). Foi 
também concluído um quadro de parceria de responsabilização para a campanha 
CARMMA.  

 
Nutrição e População 

 
72. A Comissão participou e apoiou o primeiro Fórum Mundial sobre a Pneumonia 
Infantil sob o tema "Luta pela Pneumonia Infantil" com o objectivo de chamar a atenção 
para a questão e encorajar os Estados-membros a renovar o seu compromisso de 
abordar a nutrição infantil na Cimeira do Crescimento para a Nutrição, a realizar-se em 
2021.  
 
73. A Comissão elaborou também, em Março de 2020, um documento de posição 
intitulado "População, Segurança Alimentar, Nutrição e Desenvolvimento Sustentável" 
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para orientar o Grupo Africano de Negociadores nas discussões durante a 53ª Sessão 
da Comissão da ONU sobre População e Desenvolvimento (CPD). 
 
74. Foi realizado um Seminário Consultivo sobre o Reforço da Educação Médica e de 
Saúde em África em colaboração com Cuba, que resultou numa proposta de 
desenvolvimento de um programa robusto que abordará as lacunas na formação médica 
e de saúde de pós-graduação em África para todas as categorias de profissionais. 

 
b) Bem-estar social  
 
 Direitos e Bem-estar da Criança 

 
75. O Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-estar da Criança 
(ACERWC) desenvolveu vários Comentários Gerais sobre diversos artigos, entre os 
quais um dos mais importantes, que é pôr fim ao casamento infantil em África, em 
estreita colaboração com a CADHP. A ACERWC realizou estudos e pesquisas 
continentais, incluindo: o levantamento das crianças em movimento em África, sobre a 
harmonização das leis sobre crianças em África, o estado de implementação da Agenda 
2040, bem como sobre as crianças sem cuidados parentais e a resposta da União 
Africana à protecção da criança em situações de conflito. A ACERWC mobilizou 
Estados-membros para a comemoração do Dia da Criança Africana (DCA) 2020 em 
torno do tema "Acesso a um Sistema de Justiça favorável à criança em África". 
 
76. Lançamento da Iniciativa Spotlight (Destaque), a 7 de Maio de 2020: A CUA, a 
ONU e a UE, assinaram um programa regional para eliminar todas as formas de 
violência contra as mulheres e raparigas em África. 
 
77. O programa regional de cerca de 40 milhões de USD irá abordar os factores 
subjacentes que contribuem para a violência contra as mulheres e raparigas e irá 
consolidar os esforços regionais destinados a pôr fim a práticas nocivas como o 
casamento infantil e a Mutilação Genital Feminina (MGF). 
 

Migração, Trabalho e Emprego  
 
78. A Comissão esforçou-se por facilitar a operacionalização dos três centros de 
migração em África, no Sudão, Marrocos e Mali, na sequência da decisão da Assembleia 
de Fevereiro de 2020. Desenvolveu também o Quadro Estratégico 2020-2030, bem 
como instrumentos de conhecimento sobre migração laboral. Por outro lado, em 
conformidade com o Ouaga+10, o Programa Conjunto CUA-OIT sobre Trabalho Decente 
em prol da Transformação da Economia Informal foi apresentado à Assembleia em 
Fevereiro de 2020. Por conseguinte, a Assembleia adoptou o Plano de Acção Decenal 
para a Erradicação do Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, Tráfico de Pessoas e 
Escravidão Moderna. 
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 Instituto Africano de Remessas (IAR)  
 
79. A UA apoiou o Banco Central da Nigéria (CBN) na realização do Inquérito Inicial 
às Remessas às Famílias (RHS) a nível nacional. Este exercício constitui um marco para 
o Instituto, dado que serviu de campo de ensaio para o Guia das Remessas de Fundos 
do Instituto, bem como um passo significativo no sentido de melhorar as estatísticas das 
remessas de fundos em África. De facto, os instrumentos de inquérito, entre os quais o 
questionário e o sistema electrónico de recolha de dados (programa informático), foram 
desenvolvidos pelo IAR para utilização em todos os Estados-membros que estejam 
prontos a realizar inquéritos sobre as remessas dos emigrantes, mediante uma 
personalização adequada que melhor se adapte às necessidades e contexto específicos 
do país.     
 
80. No contexto da COVID-19, o IAR empreendeu actividades em linha em torno do 
envolvimento das principais partes interessadas, a fim de reflectir sobre soluções viáveis 
para atenuar o impacto da pandemia nas remessas para e dentro de África. As principais 
realizações incluem: (1) consideração por muitos países, as empresas de remessas 
como institutos essenciais autorizados a operar apesar das medidas de encerramento; e 
(2) um interesse crescente dos reguladores na promoção de tecnologias digitais para 
facilitar o fluxo normal das remessas. Isto prepara o percurso para a melhoria da 
eficiência do mercado das remessas em África, um factor-chave para alcançar o 
objectivo dos ODS sobre a redução dos custos das remessas. 

 
Controlo de Drogas  

 
81. Um marco importante foi a criação da Rede Pan-Africana de Epidemiologia sobre 
o Uso de Drogas (PAENDU) para recolher e divulgar sistematicamente dados 
comparáveis sobre o uso de drogas e problemas associados na África. O primeiro 
relatório Continental de Epidemiologia da Droga foi produzido em 2019 e o segundo em 
2020. Além disso, foi criado um Grupo de Trabalho de Peritos sobre Canábis em África, 
em parceria estratégica e colaboração com uma rede de organizações internacionais, 
para promover a investigação e aplicação de práticas baseadas em provas, bem como 
para desenvolver um quadro de profissionais na prevenção, tratamento e recuperação 
do consumo de estupefacientes em África. A Comissão é membro fundador e membro 
do Conselho de Administração da Sociedade Internacional de Profissionais de uso de 
estupefacientes (ISSUP) e do Consórcio Internacional de Universidades para a Redução 
da Procura de Drogas (ICUDDR) com capítulos africanos. 
 

Prevenção do Crime 
 
82. A Comissão contribuiu para o estabelecimento de quatro Observatórios regionais 
do Crime Organizado em África, bem como do Índice do Crime Organizado Africano para 
combater o Crime Organizado Transnacional. A UA tornou-se membro do Conselho de 
Administração da WePROTECT Global Alliance (WPGA), uma coligação de países, 
firmas tecnológicas, organizações internacionais e da sociedade civil, cuja missão é 
deter o crime global da OCSEA.  
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c)  Ciência e Inovação 
 

  i)  Digitalização e TIC 
 

83. Tal como Já foi mencionado no âmbito do programa de infra-estruturas, a 
Comissão coordenou o desenvolvimento do projecto de Estratégia de Transformação 
Digital (ETED) para África, em colaboração com a UNECA, Smart Africa, AUDA-NEPAD, 
CER, BAD, União Africana das Telecomunicações (UAT), ACBF, UIT e o Banco Mundial, 
com o objectivo de aproveitar as tecnologias digitais e a inovação. O Projecto de 
Estratégia será submetido à Assembleia para apreciação.  
 
84. Do mesmo modo, a Comissão continua a trabalhar em estreita colaboração com a 
UIT para apoiar os Estados-membros no processo de transição e desenvolvimento da 
política continental de apoio ao continente com a transição da televisão analógica para a 
digital. 
  
85. Entretanto, como iniciativa conjunta da UA, UE e UIT, foi lançada a Iniciativa 
Política e Regulamentação para a África Digital (PRIDA). Com uma população alvo de 
1,2 milhões de cidadãos africanos, o objectivo geral da PRIDA é forjar uma banda larga 
universal e acessível em todo o continente. 
 
86. Além disso, a Comissão colaborou com vários Estados-membros, 
designadamente a Argélia, a Guiné e Marrocos, na troca de conhecimentos e 
mobilização de apoio ao Sistema Africano de Intercâmbio de Internet (AXIS), um projecto 
que visa manter o tráfego de Internet em África local, fornecendo capacidades & 
assistência técnica com vista a viabilizar a criação de pontos de intercâmbio de Internet 
(IXPs) e pontos regionais de intercâmbio de internet em África. Outrossim, a Comissão, 
através de um processo de aquisição, selecionou e assinou um acordo com a UniForum 
África do Sul, uma empresa sem fins lucrativos incorporada na negociação ("ZACR") 
para operar a DotAfrica (.África). Assim, a Uniforum/ZACR solicitou a administração e 
exploração do domínio de nível superior da DotAfrica. Foi criado um Comité Directivo 
Pan-Africano (SteerCom) para assegurar liderança e supervisão sobre o processo de 
candidatura e o lançamento da DotAfrica. 
 
87. Outrossim, a Comissão prosseguiu com a implementação da Declaração da 
Assembleia sobre TIC para desenvolver políticas e estratégias para o sector postal. Isso 
incluiu um plano de acção para a electrificação e conectividade dos Correios, a 
transformação dos Correios Africanos em balcão único (O3S) para serviços-e na África 
rural, a promoção do papel do sector postal no desenvolvimento do comércio eletrónico 
em diversos fóruns.  
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ii)  Educação 
 
Operacionalizar a Estratégia de Educação Continental para a África (CESA) 

 
88. A pedido dos Ministros Africanos da Educação, foi desenvolvida uma Plataforma 
de Conhecimento e Aprendizagem em Junho de 2020, para facilitar a aprendizagem com 
monitoramento, documentação e disseminação das melhores práticas dos Estados-
membros. Também, em harmonia com o grupo de alimentação escolar, a Comissão, em 
conjunto com seus parceiros tradicionais, em especial, o PMA, preparou o Dia Africano 
da Alimentação Escolar, que foi adiado devido à pandemia da COVID-19. 
 

Estabelecer o Sistema de Informações de Gestão da Educação Continental 
(IPED) 

 
89. A Comissão, em conjunto com a UNESCO, o Instituto Internacional de 
Capacitação em África (IICBA) e o UNICEF, lançou a plataforma de Intercâmbio de 
Conhecimento e Inovação (KIX) na África para conectar parceiros africanos e ajudar os 
Estados-membros a construir sistemas de educação mais fortes, alinhados com a 
Estratégia de Educação Continental para a África (CESA). Do mesmo modo, como 
resposta ao apelo para manter a escolaridade após o surto da COVID-19, o Instituto 
Pan-Africano de Educação para o Desenvolvimento (IPED), formulou directrizes políticas 
sobre ensino de digitalização e aprendizagem-e, em Maio de 2020.  
 

Acesso e Retenção de Meninas nos Sistemas Educacionais 
 
90. O Centro Internacional da União Africana para a Educação de Meninas e 
Mulheres em África (AU-CIEFFA), em colaboração com o Parlamento Pan-Africano 
(PAP), lançou em Junho de 2020, o compêndio de instrumentos jurídicos regionais e 
internacionais sobre a Educação de Meninas e Mulheres. Além disso, o CIEFFA da UA, 
em colaboração com os seus ex-alunos, produziu vários vídeos para inspirar mais 
raparigas a acederem à STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e ao 
Ensino e Formação Profissional (TVET). 
 
91. Por outro lado, à margem da 33ª Cimeira da UA em Fevereiro de 2020, o CIEFFA 
da UA convocou o seu 4º Diálogo de Alto Nível (HLD) sobre "Silenciar as Armas para 
garantir escolas seguras e resultados de aprendizagem para Meninas e Mulheres para o 
desenvolvimento de África", em colaboração com a Save the Children, UNICEF, 
UNESCO-IICBA, e a Embaixada da Noruega junto da UA, centrando-se na protecção de 
raparigas, mulheres e rapazes nos sistemas educativos em situações de conflito e pós-
conflito. 

 
Apoio à Universidade Pan-Africana (UPA) 

 
92. Trezentos e cinquenta e um (351) estudantes, de 51 Estados-membros, foram 
admitidos na UPA para o ano académico de 2019/2020. O concurso para o ano 
académico 2020-2021 foi lançado, enquanto que, a atribuição de certificados para 
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estudantes de mestrado e doutoramento de todos os Institutos da UPA foi realizada em 
Novembro e Dezembro de 2020. 
 
93. A Reitoria da UPA em conjunto com parceiros (BAD e GIZ) tem estado a trabalhar 
na operacionalização dos pólos de empreendedorismo dos Institutos da UPA. O 
resultado de um estudo de avaliação das necessidades sobre alterações climáticas pelo 
Instituto de Ciências da Água e Energia da UPA (PAUWES) com sede em Tlemcen, 
Argélia, irá informar a introdução do programa no próximo ano académico.  
 
94. A Reitoria e Institutos da UPA têm também trabalhado com o BAD para aumentar 
a competitividade dos diplomados, ao mesmo tempo que impulsiona a imagem da UPA, 
que oferece cursos e formações de alto nível e apoia os seus estudantes em actividades 
destinadas a desenvolver competências orientadas para o mercado. Além disso, em 
colaboração com os parceiros, a UPA está actualmente a avaliar e a fazer pré-selecção 
de 75 projectos (40% de estudantes do sexo feminino) para o Prémio Desafio da 
Inovação. 
 

ii) Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável 
 

95. A bolsa de investigação da União Africana é um programa conjunto UA-UE de 
apoio à Investigação e Desenvolvimento no Continente através de consórcios de 
instituições colaboradoras em África e na Europa. Em 2020, a avaliação a médio prazo 
de 19 projectos premiados foi iniciada pela UE, enquanto a CUA facilitou o exercício de 
avaliação. A monitorização no terreno de projectos com início previsto no segundo 
trimestre de 2020 foi adiada, devido às restrições de viagem por causa da COVID-19. 
Em Fevereiro de 2020, a Comissão concedeu a seis cientistas a edição de 2019 dos 
prestigiados Prémios de Excelência Científica Kwame Nkrumah da UA (AUKNASE).  
 

Diálogo Político de Alto Nível UA-UE (HLPD) sobre Ciência, Tecnologia e 
Inovação (STI) 

 
96. Esta plataforma serve como uma estrutura política para reforçar o diálogo entre a 
Europa e a África em matéria de CTI através da construção de confiança mútua e 
apropriação, definindo e acordando ao mesmo tempo prioridades partilhadas. Em 2020, 
a Comissão da UA, juntamente com a Comissão Europeia, organizou duas reuniões 
plenárias com altos funcionários e ministros para acordar acções e responder aos 
desafios colocados pela COVID-19. Os resultados da reunião serão integrados na 
Cimeira UA-UE, agendada para Dezembro de 2020.  
 

Esquema de reforço das capacidades dos Profissionais e Investigadores de 
Saúde Africanos ( UA-STRC)  

 
97. Durante o ano de 2020, a UA/STRC lançou um concurso para cursos de formação 
em várias áreas, que recebeu candidaturas de 600 candidatos. Contudo, este programa 
foi adiado devido à pandemia da COVID-19. 
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Formação do Conselho Africano de Investigação Científica e Inovação 
(ASRIC) 

 
98. O Conselho Africano de Investigação Científica e Inovação (ASRIC) realizou a sua 
3ª Reunião da Mesa em Fevereiro de 2020, em Rabat, Marrocos.  A 4ª Reunião da Mesa 
realizou-se online em Abril de 2020. O tema do 3º Congresso do ASRIC foi alterado para 
"Doenças Infecciosas e Ameaça Pandémica": Luta: Que Agenda para África"? A versão 
online da Revista Científica da ASRIC Volume 1 Número 1 foi publicada, abrangendo 
várias questões temáticas, tais como agricultura, saúde, humanidade, água, energia e 
ambiente. Foram oferecidas dez (10) bolsas de estudo à ASRIC para estudantes 
africanos de doutoramento para realizarem o seu trabalho de investigação de 
doutoramento na Universidade EuroMed de Fez, Marrocos.  
 

Reforço da Capacidade na Avaliação de Indicadores de DST para 
Monitorização e Avaliação (AOSTI) 

 
99. Em 2020, a AOSTI procedeu à avaliação de indicadores para monitorizar a 
implementação da Estratégia de CTI para África (STISA-2024). Para o efeito, o 
Observatório realizou quatro sessões de trabalho virtuais com partes interessadas 
relevantes para finalizar o quadro lógico dos indicadores tendo em conta o alinhamento 
necessário com a estrutura lógica de M&A da Agenda 2063 e o seu Plano de 
Implementação Decenal. 
 

Biodiversidade, Acesso à Biossegurança e Partilha de Benefícios dos Recursos 
Genéticos 

 
100. A Comissão coordenou o Grupo Africano de Negociadores sobre Biodiversidade 
nos preparativos técnicos da reunião intercalar que culminou com a 15ª Conferência das 
Partes ao Protocolo de Nagoya sobre Acesso e Partilha de Benefícios dos Recursos 
Genéticos. A apresentação de pontos de vista técnicos da região africana sobre 
questões pendentes, tais como informação de sequência digital sobre recursos 
genéticos prosseguiu. Foi organizada uma série de quatro webinars de reforço de 
capacidades que incidiram sobre o mapeamento e promoção da implementação do 
Protocolo de Nagoya relativo ao acesso e partilha de benefícios dos recursos genéticos 
em África. 
 

Projecto Emblemático Africano de Espaço Exterior 
 
101. A Comissão prosseguiu a sua implementação das actividades espaciais, 
abordando ao mesmo tempo as implicações estruturais e financeiras da Agência 
Espacial Africana (ASA), para a apresentação aos órgãos deliberativos competentes. 
Vários estudos de base estão a ser realizados para apoiar a elaboração de programas e 
projectos específicos relativos à observação da terra, astronomia e ciências espaciais, 
comunicação via satélite, navegação e posicionamento. Além disso, a Comissão, 
juntamente com a Fundação Mundo Seguro, realizou cursos de formação sobre política 
e regulamentação espacial dirigidos ao corpo diplomático da comunidade africana. 
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Foram realizadas reuniões técnicas bilaterais com a CE para contribuir para uma 
possível Declaração dos Chefes de Estado e de Governo a ser adoptada na Cimeira UA-
UE.  
 

Reforço do Sistema de Observação da Terra em África: GMES e África 
 
102. A Monitorização Global para o Ambiente e Segurança (GMES), uma iniciativa da 
União Europeia e da Agência Espacial Europeia (ESA), está a ser realizada para 
fornecer serviços fiáveis relacionados com questões ambientais e de segurança. Para 
este fim, a Comissão está a elaborar uma estratégia de mitigação para a execução 
eficiente deste importante programa. Especificamente, 12 instituições africanas foram 
seleccionadas para albergar as novas estações electrónicas. A GMES e a Plataforma 
Africana de Aprendizagem Digital (DLP) foram criadas e preenchidas com mais de 30 
cursos. Até à data, foi realizada uma formação para 1.694 intervenientes. 
 
III. APROXIMAÇÃO DA UNIÃO AFRICANA AOS POVOS      

 
103. Durante o período abrangido pelo relatório, a Comissão prosseguiu com a sua 
agenda de aproximar a UA aos povos africanos, através de plataformas de comunicação 
e ferramentas de marca, e prosseguiu com actividades e programas que visavam 
divulgar a UA e realizar as suas aspirações centradas no povo. 

 
1. Promoção da igualdade de género e do empoderamento da mulher 

 
a) Resposta à COVID-19 tendo em conta questões de género 

 
104. Com mais de noventa por cento das mulheres empregadas a trabalhar no sector 
informal, o impacto a longo prazo da pandemia será sentido de forma desproporcionada 
pelas mulheres que geralmente têm menor rendimento e têm acesso limitado a uma 
protecção social adequada.  
105. Além disso, a pandemia da COVID-19 tem aumentado a violência doméstica e 
sexual contra mulheres e raparigas. A este respeito, a Comissão, com o apoio da 
estrutura de género da UA, elaborou documentos políticos e organizou várias reuniões 
num esforço que visa avaliar e consolidar uma posição comum sobre a capacidade de 
resposta da União Africana em matéria de género nas estratégias de resposta à COVID-
19. 

 
b) Integração da Igualdade de Género e Empoderamento da Mulher 

(GEWE) nas Políticas e Programas da UA  
 

106. A Comissão, em colaboração com a Enviada Especial para as Mulheres, Paz e 
Segurança (SEWPS), a Sr.ª Bineta Diop, continuou a promover a integração da 
Igualdade de Género e Empoderamento da Mulher (GEWE) nas políticas e programas 
de toda a arquitectura da União Africana, dos Estados-membros e das Comunidades 
Económicas Regionais. O programa de trabalho para 2020 centrou-se no reforço da 
capacidade institucional da União Africana para atingir os objectivos da Década da 
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Mulher Africana para o período 2020-2030, incluindo a inclusão financeira e o 
empoderamento económico das mulheres, integração do género nos sistemas de 
governação institucional, realização da Paridade até 2025, ratificação e enquadramento 
do Protocolo de Maputo sobre os Direitos das Mulheres e o combate a todas as formas 
de violência contra as mulheres e raparigas. 
 
107. À margem da Cimeira de Fevereiro de 2020, a Comissão, trabalhando com o 
Gabinete da Enviada Especial para as Mulheres, Paz e Segurança (SEWPS), convocou 
um evento consultivo de alto nível. O evento procurou acelerar a implementação de 
iniciativas de impacto da igualdade de género e do empoderamento das mulheres. Além 
disso, o Presidente Nana Addo Dankwa Akufo- Addo do Gana, que é o Líder da União 
Africana para Questões de Género e Desenvolvimento, apresentou à Conferência o seu 
primeiro relatório de actividades sobre a implementação do seu mandato, após o qual a 
Conferência decidiu proclamar o período 2020-2030 como a Década da Mulher Africana 
(DMA), com ênfase na “Inclusão Financeira e Económica das Mulheres Africanas”. 
Posteriormente, a Comissão elaborou um Documento-Quadro sobre a Implementação 
da Década da Mulher Africana para o período 2020-2030, juntamente com um Plano de 
Acção, que foram adoptados pela 5ª Sessão do CTE-GEWE em Outubro de 2020.  
 
108. A Comissão lançou em Junho de 2020 o Capítulo de Governação da Rede de 
Liderança das Mulheres Africanas (AWLN), com ênfase na Participação das Mulheres na 
Governação e Participação Política (WGPP) a fim de capacitar as mulheres a 
participarem significativamente nas estruturas de tomada de decisão a todos os níveis 
da sociedade. A Comissão advogou igualmente com sucesso sobre a integração da 
Posição Comum Africana relativa à GEWE na Declaração Política das Nações Unidas 
sobre Pequim +25 adoptada a 9 de Março de 2020 durante a reunião da Comissão 
sobre o Estatuto da Mulher (CSW) em Nova Iorque. 
 
109. O 10º Congresso Pan-africano da Organização das Mulheres Africanas (PAWO) 
teve lugar de 26 a 28 de Fevereiro de 2020 em Windhoek, Namíbia, sob o tema 
“Acelerar a Acção das Mulheres Africanas para Alcançar o Desenvolvimento Económico 
Sustentável no contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas e da Agenda 2063 da UA”. 
O Congresso adoptou uma declaração e resoluções fundamentais centradas na paz e 
segurança, crianças e juventude. A ênfase da PAWO em 2020 foi um alinhamento à 
aspiração de garantir que “as mulheres sejam visíveis e retratadas como contribuintes 
iguais para a sociedade nos meios de comunicação, literatura e recursos culturais”. O 
Congresso elegeu uma nova liderança com a Sr.ª Eunice Lipinge da Namíbia como sua 
Presidente e a Sr.ª Grace Kabayo do Uganda como sua Secretária-Geral. A Presidente 
cessante, a Sr.ª Assetou Koite, foi eleita Presidente Honorária vitalícia da PAWO. 
 
110. A Comissão elaborou dois relatórios relativos à implementação da Declaração 
Solene sobre a Igualdade de Género em África (DSIGA). Os dois conjuntos de relatórios 
são instrumentos de responsabilização destinados a avaliar o nível de implementação 
dos compromissos em matéria de igualdade de género tanto por parte dos Estados-
membros como dos órgãos da UA, incluindo a Comissão. Além disso, a 2ª edição do 
Relatório sobre a Situação dos Direitos das Mulheres em África no âmbito do tema da 
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União Africana para 2019: “Ano dos Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos: 
Rumo a uma Solução Duradoura para a Deslocação Forçada em África.” Foi publicado 
em 2020. O relatório recomenda, entre outros aspectos, a participação, inclusão e 
liderança das mulheres nas medidas de prevenção e resposta à deslocação interna e 
integração da perspectiva de género a todos os níveis da concepção e implementação 
do programa.  
 
111. Relativamente à decisão sobre o Projecto de Paridade de institucionalizar a 
igualdade de género em todas as posições funcionais nos Órgãos e Instituições da 
União Africana até ao ano de 2025, a Comissão concebeu o primeiro programa de 
aprendizagem electrónica de género para a UA, destinado a reforçar a consciência e a 
compreensão da igualdade de género e o empoderamento das mulheres para a 
mudança de comportamento e integração da perspectiva de género no trabalho 
quotidiano de todos os Funcionários da União Africana. A este respeito, foram realizadas 
várias sessões de formação em 2020 para o pessoal dos Órgãos da União Africana e 
das Comunidades Económicas Regionais. Além disso, a Comissão tem estado a 
trabalhar em estreita colaboração com a Enviada Especial para as Mulheres para a Paz 
e Segurança, especialmente no que diz respeito à implementação do Tema do Ano: 
“Silenciar as armas em África”. Foi dada especial atenção à promoção do papel e 
liderança das mulheres no silenciamento das armas através de uma relação entre paz, 
segurança, governação e iniciativas de desenvolvimento, bem como a plena participação 
das mulheres no combate à COVID-19.  
 

Consulta de Alto Nível da UA-ONU sobre o Mali  
 
112. Tendo em conta o apelo das mulheres do Mali que manifestaram o desejo de 
serem apoiadas nas suas iniciativas para pôr fim à crise que o país enfrenta, foi facilitada 
uma consulta de alto nível em Agosto de 2020 pelo Gabinete da Enviada Especial para 
as Mulheres, Paz e Segurança e pela ONU-Mulher que é a co-organizadora global da 
AWLN. Incidiu sobre o papel e a participação eficaz das mulheres na superação da crise, 
coesão social e fortalecimento do Mali em prol de uma paz e desenvolvimento 
sustentáveis. 

 
2. Promoção do Desenvolvimento e Empoderamento da Juventude para o 

Desenvolvimento Sustentável  
 

113. A Comissão interagiu com os Estados-membros e as Comunidades Económicas 
Regionais para acelerar a implementação da Carta da Juventude Africana e outros 
quadros políticos, tais como o Plano de Acção Africano para o Empoderamento da 
Juventude (APAYE) e a “Iniciativa do Presidente: 1 milhão de Empregos até 2021”. Ao 
abrigo do Plano de Acção Quinquenal de Empoderamento da Juventude em África para 
o período 2019-2024 (APAYE), a Comissão, em colaboração com parceiros relevantes, 
elaborou um programa de formação virtual para jovens em África para explorar o seu 
potencial de carreira como empreendedores sociais e delinear soluções para resolver 
questões sociais com base em competências inovadoras de TVET. Um total de 315 
candidaturas de equipas foi recebido de 42 países em África. Destas, 30 equipas foram 
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seleccionadas para receber orientação e formação personalizadas na transformação das 
suas ideias em protótipos e validar soluções. 
 
114. Na Consulta Virtual dos Ministros da Juventude realizada a 17 de Junho de 2020, 
foi anunciado um apelo para o financiamento da inovação. A Janela de Financiamento 
está a ser implementada no âmbito da iniciativa 1 milhão de Empregos até 2021, em 
parceria com a AUDA-NEPAD. No âmbito do Corpo de Jovens Voluntários da União 
Africana (AU-YVC), a Comissão destacou/manteve 173 (92 Mulheres, 73 Homens) 
Jovens Voluntários da União Africana durante o primeiro semestre de 2020. No âmbito 
da Promoção do Voluntariado e Intercâmbios em África, um Consultor esteve 
empenhado na elaboração de normas sobre voluntariado para harmonizar as actividades 
de voluntariado em África. 
 
115. Na sequência da crise sanitária, a Comissão concebeu uma resposta do sector 
juvenil, incluindo uma campanha de segurança intitulada “Campanha Fique Seguro”. A 
campanha foi levada a cabo através de plataformas de redes sociais para ampliar as 
mensagens do CDC África e conceber mensagens destinadas aos jovens com 
informação sobre a pandemia da COVID-19, medidas de prevenção e utilização correcta 
de equipamento de protecção pessoal. A campanha de mensagens atingiu mais de 
20,000 jovens. 
  
116. A Comissão continua a apoiar as actividades do Enviado Especial para a 
Juventude, Aya Chebbi, na advocacia em prol da integração das perspectivas e 
interesses da juventude na formulação de políticas e programas da União Africana, bem 
como o aumento da participação da juventude africana nos órgãos de decisão relevantes 
da UA, a todos os níveis. Através de esforços conjuntos com a Enviada para a 
Juventude, foram levadas a cabo as seguintes actividades principais: 

 
i) A Campanha da Juventude: Silenciar as Armas, garantindo a concessão de 

financiamento inicial a 12 Projectos Juvenis das 5 regiões de África, com 
mobilização de 60.000 USD de parceiros em apoio a estes projectos 
liderados por jovens; 
 

ii) A Co-liderança Intergeracional, utilizando Diálogos Intergeracionais (IGDs), 
levou à produção da Exposição: “De Volta à Antologia do Futuro e da Era 
Digital” sobre a contribuição da juventude para a paz e governação e um 
Relatório sobre Maior Inclusão da Juventude Africana na Função Pública e 
Governação;  
 

iii) Mobilização para o primeiro Mês da Juventude Africana (incluindo o Dia da 
Juventude Africana);  
 

iv) Mobilização de cerca de 1,5 milhões de USD para as operações do Gabinete 
da Enviada Especial para a Juventude (OYE) em subvenções, em espécie e 
apoio técnico; e  
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v) Formação de cerca de 500 jovens em competências de advocacia, 
construção da paz, capacidades de comunicação, bem como quadros, 
instrumentos e cartas da União Africana. 

 
3.     Envolvimento da Sociedade Civil e da Diáspora nos Assuntos da União 

 
117. A Comissão, em estreita colaboração com o ECOSOCC, prossegue a sua agenda 
de promoção da participação e integração de intervenientes não estatais (Sociedade 
Civil e Diáspora) nos assuntos e processos da União Africana, em conformidade com a 
Visão da União Africana de uma União centrada nas pessoas, para garantir que as 
contribuições da sociedade civil e da diáspora sejam integradas nas políticas e 
programas da União Africana. 
 
118. A Comissão facilitou a deslocalização da base operacional do Secretariado do 
ECOSOCC para Lusaka, Zâmbia, em Janeiro de 2020. Continua a envolver 
organizações religiosas através do Fórum de Diálogo Inter-religioso da União Africana 
(IFDF) e facilitou a adopção do Plano Estratégico do IFDF. Tendo em conta o enorme 
impacto nos cidadãos africanos causado pela propagação da COVID-19, a Comissão 
coordenou os esforços do Comité Director do IFDF e dos Conselhos Religiosos em 
vários Estados-membros para organizar, no dia 22 de Maio de 2020, um “Dia de Oração 
Continental” em resposta à pandemia. Além disso, a Comissão organizou uma série de 
consultas em webinars com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), sobre novas 
oportunidades de desenvolvimento comunitário durante e após a COVID-19. Essas 
consultas resultarão na seleção das seis melhores iniciativas num total de quarenta que 
foram apresentadas por diferentes OSC. As iniciativas bem-sucedidas receberão um 
certificado da Comissão e serão publicadas no website da União Africana.  
 
119. A Comissão procedeu à revisão da ferramenta de auto-avaliação do envolvimento 
da diáspora (DESAT) concebida em 2018 para ajudar os Estados-membros a avaliar o 
seu nível de envolvimento com a sua diáspora e formular as recomendações 
correspondentes sobre como reforçar os seus esforços à luz da COVID-19. O DESAT 
alterado será introduzido em 15 Estados-membros para permitir a análise dos dados 
recolhidos e desenvolver módulos de formação virtual para os pontos focais dos 
Estados-membros, a fim de intensificar os seus esforços no envolvimento da sua 
diáspora. Além disso, a Comissão, em colaboração com o Fórum da Juventude da 
Diáspora Africana na Europa (ADYFE), com o financiamento da GIZ, lançou um 
programa de formação virtual para 200 empresários e empresas da diáspora na Europa 
para permitir a melhoria das suas actividades empresariais, utilizando canais 
empresariais virtuais. A fim de assegurar um fluxo estruturado de informação, a 
Comissão criou um balcão único, um “Portal da Diáspora”. Inclui informação geral que 
vai desde políticas da diáspora, informação sobre o país e como registar uma empresa. 
Este Portal da Diáspora servirá igualmente como centro de colaboração no seio da 
diáspora africana empreendedora e empresários africanos. 
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4.     Promoção da Cultura 
 
120. A 37ª Sessão do Conselho Executivo realizada em Outubro de 2020 adoptou o 
tema do ano de 2021: “Artes, Cultura e Património: factores para a construção da África 
que queremos”. 
 
121. A Comissão sensibilizou os Estados-membros para apoiarem o trabalho do Fundo 
do Património Mundial Africano (AWHF), para a protecção e caracterização do 
Património Cultural e Natural Africano de Valor Universal Excepcional. Os ministérios 
responsáveis pelas Artes, Cultura e Património foram incentivados a criar mecanismos 
de resgate de trabalhadores culturais para que continuem a produzir bens e serviços 
culturais durante a Pandemia da COVID-19. A Comissão concebeu o Documento de 
Síntese sobre o Grande Museu de África (GMA) e o seu Plano de Actividades, bem 
como o seu Projecto de Estatuto, e assinou o Acordo de Acolhimento do GMA com a 
Argélia. 
 
122. Em Fevereiro de 2020, 12 Chefes de Estado indicados pelo Presidente do Mali 
como co-promotores reuniram-se para reafirmar o compromisso de advocacia da cultura 
e elaborar um roteiro sobre a forma de executar o seu mandato.  
 
123. Durante este período, a Comissão prosseguiu igualmente o reforço da recolha de 
fontes orais e a sua exploração científica pelos investigadores dos Estados-membros 
através do Centro de Estudos Linguísticos e Históricos (CELTHO). O CELHTO 
aumentou os seus recursos bibliográficos para um melhor conhecimento da história e 
tradições africanas, promovendo ao mesmo tempo a sensibilização das partes 
interessadas sobre a importância dos mecanismos tradicionais de gestão de crises e 
conflitos neste período de crise sanitária da COVID-19. Por seu lado, o Centro Africano 
de Línguas Africanas (ACALAN) empenhou-se na harmonização dos sistemas de escrita 
de três línguas transfronteiriças veiculares, nomeadamente: Ewe, Songhay e Soninke. 
Produziu ainda vídeos de sensibilização em quinze (15) línguas africanas sobre a 
natureza e medidas preventivas contra a pandemia da COVID-19. 
 

5.    Promoção do Desporto 
 
124. Foi organizada uma teleconferência sobre o papel da União Africana e do 
Movimento Desportivo Africano na mitigação do impacto da Pandemia da COVID-19 no 
Desporto em África, com vista a elaborar uma estratégia de plano de recuperação 
necessária para mitigar os efeitos do Coronavírus no Desporto no Continente. Um dos 
desafios enfrentados pela promoção do desporto no continente é a falta de boa 
governação em muitas confederações desportivas. Os Estados-membros interessados 
devem enfrentar este desafio. 
 
IV. AFIRMAÇÃO DO LUGAR DA ÁFRICA NA ARENA INTERNACIONAL   
 

125. O ano de 2020 caracterizou-se por desafios únicos para a União Africana, o 
continente e de facto todo o mundo. A pandemia da COVID-19 desencadeou algumas 
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tendências de isolamento subjacentes entre os membros da comunidade internacional. 
Além disso, reforçou a primazia do multilateralismo, uma vez que as ameaças 
emergentes à ordem global continuam a sublinhar a necessidade de cooperação, 
colaboração e envolvimento de várias partes interessadas no âmbito do sistema 
internacional, a fim de superar a multiplicidade de desafios que África e o mundo 
enfrentam. 
 
126. Apesar dos desafios enfrentados em 2020, a Comissão tentou prosseguir 
activamente a sua agenda continental, em conformidade com a Aspiração 7 da Agenda 
2063, nomeadamente: “África como parceiro e actor global forte, unido, resiliente e 
influente”. Na sequência da decisão da Conferência de apoiar 16 candidaturas africanas 
em Fevereiro de 2020 para vários cargos e funções no sistema internacional, a 
Comissão entrou em acção e iniciou campanhas através dos seus escritórios de 
representação em todo o mundo para garantir o sucesso dos candidatos do continente. 
Além disso, as actividades da Comissão foram orientadas para a obtenção de maior 
visibilidade nas várias capitais mundiais onde a União Africana está representada e 
através dos Grupos Africanos em diferentes fóruns. Isso está a ser executado com 
diferentes graus de sucesso. 
 
127. Na frente global da Paz e Segurança, os membros africanos (A3) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (CSNU) (África do Sul, Tunísia e Níger), apoiados pela 
Missão de Observação da União Africana junto da ONU, e do Conselho de Paz e 
Segurança (CPS), continuam a assegurar que as posições comuns africanas sejam 
defendidas na arena global e que a implementação de acordos de paz, processos 
políticos, missões de manutenção da paz, questões de segurança e saúde, e assistência 
aos países africanos não sejam prejudicados no contexto da pandemia da COVID-19. 
 
128. Durante o período em análise, o CSNU analisou várias questões, que foram 
caracterizadas por negociações difíceis e controversas sobre projectos de resolução 
relativos ao Sudão, Sudão do Sul, Somália, Mali e Sahel. Além disso, os debates 
realizados no seio do CSNU sobre a Líbia, Burundi e a questão da Grande Barragem de 
Renascimento da Etiópia (GERD), confirmaram a nova tendência para o aumento das 
tensões geopolíticas entre os membros do Conselho Permanente, que começaram a 
repercutir-se no terreno africano, em detrimento da acção política colectiva. 
 
129. Não obstante as opiniões divergentes entre os Membros Permanentes do CSNU, 
a unidade contínua de A3 criou oportunidades de aliança no seio do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. AO A3 juntou-se o Representante da região das 
Caraíbas no Conselho de Segurança das Nações Unidas (Saint-Vincent e as 
Granadinas) para formar o A3+1 e espera-se que mais alianças sejam alcançadas num 
futuro próximo. 
 
130. Sobre a questão da expansão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o 
Comité dos Dez (C-10) da União Africana sobre a Reforma das Nações Unidas 
continuou a intensificar o seu envolvimento com todos os Grupos de Interesses e 
Estados-membros, incluindo o Grupo da Unidade para o Consenso (UfC), o G-4 e o L-
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69, com vista a promover, solicitar e defender as exigências da Posição Comum Africana 
definida no Consenso de Ezulwini e na Declaração de Sirte sobre a reforma do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas. 
 
131. Relativamente às questões de Direitos Humanos, o Grupo Africano solicitou ao 
Conselho dos Direitos Humanos (CDH) a realização de um debate urgente a 17 de 
Junho de 2020, na sequência de protestos globais após o assassinato de George Floyd 
em Minnesota, nos Estados Unidos da América. Este debate centrou-se nas actuais 
violações dos direitos humanos de inspiração racial, racismo sistemático e brutalidade 
policial contra pessoas de descendência africana e violência contra protestos pacíficos. 
Após o debate, o CDH adoptou uma resolução sobre “promoção e protecção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais dos cidadãos africanos e dos povos de origem 
africana contra a brutalidade policial e outras violações dos direitos humanos”. A 
Comissão, em colaboração com o Grupo Africano em Pequim, coordenou igualmente os 
esforços para apelar ao Governo da China para que adoptasse medidas correctivas 
imediatas relativamente à alegação de maus tratos infligidos a cidadãos africanos em 
Guangzhou. 
 
132. A resposta do continente à pandemia da COVID-19 estimulou igualmente 
reacções positivas por parte da comunidade internacional, com a cooperação de 
parceiros internacionais no combate ao flagelo. O continente continuou a receber 
doações de material médico para a União Africana e os seus Estados-membros. Uma 
Cimeira Extraordinária entre a China e África sobre Solidariedade contra a COVID-19 foi 
convocada a 17 de Junho de 2020 para obter apoio internacional para a Estratégia 
Continental Conjunta Africana para o Surto da COVID-19. Em Julho de 2020, os EUA 
tinham contribuído com mais de 420,9 milhões de USD de assistência suplementar à 
COVID-19 em África. 
 
133. Não obstante os desafios impostos pela COVID-19 durante o ano, a Comissão 
continuou a consolidar as suas relações com parceiros internacionais tais como a China, 
EUA, UE, Liga dos Estados Árabes, para mencionar alguns. No entanto, reuniões 
estatutárias tais como a 2ª Reunião Ministerial entre a União Africana e a União 
Europeia agendada para Maio de 2020 em Kigali, Ruanda, e a 6ª Cimeira entre a União 
Africana e a União Europeia, prevista para Outubro de 2020 em Bruxelas, tiveram que 
ser adiadas. Do mesmo modo, a 5ª Cimeira África-Mundo Árabe, que também estava 
prevista para ter lugar, foi adiada devido à pandemia. As datas para estas reuniões 
serão definidas em 2021. 
 
134. Tendo em conta que o continente continua a aproveitar os dividendos das 
parcerias de África com os intervenientes internacionais, existem desafios relacionados 
com a representação, entre a Comissão e os Estados-membros com parceiros 
estratégicos. Para garantir que África fale com uma só voz na arena internacional, a 
Comissão empenhou-se em reforçar o alcance do consenso entre todos os Estados-
membros, trabalhando em estreita colaboração com o CRP e o seu Subcomité para a 
Cooperação Multilateral (SCWMC) sobre questões temáticas e modalidades de 
participação na representação em reuniões de parcerias, em conformidade com a 
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Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.762 (XXXIII) adoptada em Fevereiro de 2020. 
No âmbito do projecto de reforma institucional, a Comissão e o CRP estão a elaborar um 
documento de Estratégia e Quadro Político de Parceria a ser analisado pelo Conselho 
Executivo, em Fevereiro de 2021, para abordar a questão das sobreposições na gestão 
das actividades de parceria e para garantir a sinergia e harmonização nas actividades de 
parceria. Relativamente ao envolvimento dos parceiros, o Presidente da Comissão 
liderou a reunião da Comissão (C2C) em Fevereiro de 2020, que se tornou a maior da 
história da parceria em termos de participação de funcionários eleitos e altos 
funcionários de ambas as partes. A reunião da C2C criou condições para um maior 
alcance da parceria entre a União Africana e a União Europeia pós-2020, que seria 
adoptada pela cimeira entre a União Africana e a União Europeia agendada para 2021. 
Além disso, o Presidente empenhou-se pessoalmente na criação de parcerias e 
mobilização de recursos com a China em apoio a projectos emblemáticos da Agenda 
2063 neste âmbito.  
 
135. Com vista a projectar as actividades da Comissão, a União Africana aumentou a 
sua visibilidade através de actividades de comunicação nos principais meios de 
comunicação, plataformas virtuais e digitais, bem como de um maior envolvimento com 
os meios de comunicação para promover as iniciativas de desenvolvimento levadas a 
cabo no âmbito da Agenda 2063. No âmbito da marca da sua identidade, a Comissão 
elaborou o seu primeiro Guião de Identidade de Marca e Comunicação, como ponto de 
referência para todo o material de comunicação e visibilidade da União Africana e dos 
seus Órgãos, de modo a garantir a uniformidade na expressão da marca da União 
Africana para o seu logótipo e outros símbolos e mensagens que permitam 
progressivamente aos cidadãos africanos sentir-se parte da União Africana. 
 
136. Além disso, a Comissão melhorou a utilização da Tecnologia e da Comunicação 
Social Digital, em todos os websites da Comissão da União Africana e de outros Órgãos, 
e das contas das redes sociais para atingir públicos-alvo maiores, dentro e fora do 
continente. Por conseguinte, durante vários anos, a Comissão atingiu um número 
crescente de cidadãos africanos. Foram produzidos filmes e documentários sobre os 
Projectos Emblemáticos da Agenda 2063. Além disso, a Comissão assinou um 
memorando de entendimento com a Rede Televisiva África 24, o único canal de notícias 
de propriedade africana e que trabalha em mais de vinte e cinco (25) países africanos, 
bem como na Europa, Médio Oriente e América do Norte (através de parceiros de 
radiodifusão), com vista a alcançar a sua audiência. A Rede Pan-Africana de Jornalistas 
da Agenda 2063 foi lançada em colaboração com a AUDA-NEPAD e a Associação 
Africana de Mulheres nos Meios de Comunicação Social e a União Africana de 
Radiodifusores, para divulgar as mensagens da União Africana. 
 
137. Além disso, o Africa Factbook foi lançado para promover uma narrativa positiva 
sobre África com o objectivo de reforçar a forte identidade cultural, herança comum, 
valores e ética de África. Por outro lado, a Comissão concluiu a cartografia, desenho 
arquitectónico e o projecto do novo estúdio da União Africana e iniciou a construção do 
estúdio na Sede da União Africana. Com o apoio da África do Sul, a Comissão embarcou 
na digitalização dos Arquivos da União Africana, abrangendo o material escrito, 
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fotográfico e audiovisual da União Africana e dos seus Órgãos. Este Projecto visa criar 
um repositório digital de registos da União Africana desde a criação da Organização em 
1963 e inclui o desenvolvimento de um Sistema Integrado de Gestão de Conteúdos / 
Repositório Comum da União Africana. 
 
138. Apesar dos desenvolvimentos positivos alcançados durante o ano, não obstante o 
impacto da COVID-19, existem oportunidades para a União Africana afirmar-se 
efectivamente na arena internacional. A este respeito, deve-se envidar esforços para 
reduzir as diferenças entre os Estados-membros, com vista a garantir o bom 
funcionamento do Comité Ministerial das Candidaturas Africanas no âmbito do sistema 
internacional. A este respeito, o Presidente da Comissão tem apoiado consistentemente 
as candidaturas africanas em instituições multilaterais. É gratificante que, através dos 
esforços colectivos da Comissão e dos Estados-membros, África mobilizou apoio 
mundial para a eleição do primeiro Director Africano da OMC, que chegou à ronda final a 
partir da data de elaboração do presente relatório. 
 
139. A nível organizacional, o papel das Representações Permanentes da União 
Africana deve ser reforçado para actuar como ponte de informação sobre a evolução das 
políticas nos países parceiros/regiões. O A3, com o apoio da União Africana, deve ser 
mais forte na sua busca para tornarem-se titular ou, pelo menos, co-titular, 
particularmente em questões africanas, enquanto continuam a trabalhar com o Comité 
dos Dez (C-10) da União Africana sobre a Reforma da ONU. Finalmente, deve-se 
envidar esforços para garantir que os documentos de Estratégia de Parceria e o Quadro 
Político da União Africana sejam concluídos de modo a que o continente possa 
aproveitar plenamente os dividendos das relações com as partes interessadas externas. 
 
V. REFORÇO DA UNIÃO - REFORMA INSTITUCIONAL E FINANCIAMENTO DA 

UNIÃO 
  

140. No âmbito da Auditoria Institucional de 7 pilares, a Comissão foi submetida com 
sucesso à avaliação institucional para a qualificação da União Africana para gerir de 
forma independente o financiamento da União Europeia. No seu relatório, a Ernst & 
Young confirmou que a Comissão da União Africana passou com sucesso em todos os 
pilares avaliados.  
 
141. Sobre o Mecanismo de Coordenação Regional para África (MCR), foi constituído 
um secretariado no seio da Comissão para concentrar-se no MCR-África e nas sete 
prioridades da Comissão: integração regional, silenciamento das armas, alterações 
climáticas, género, mulheres e reforço das capacidades dos jovens, divisão clara do 
trabalho e o tema do ano.  

 
1.  Realização de reformas institucionais e administrativas 

 
142. A divisão de trabalho de forma eficaz está a ser prosseguida a nível da União 
Africana, das Comunidades Económicas Regionais, das organizações continentais e dos 
Estados-membros. O MAAP está a elaborar um relatório anual sobre a situação de 
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governação em África como um instrumento para monitorizar a governação global no 
continente. Além disso, o mandato da nova Agência de Desenvolvimento da União 
Africana (AUDA-NEPAD) foi operacionalizado. 
 
143. Um grupo de trabalho criado pelo Presidente da Comissão elaborou um projecto 
de Plano de Transição e a Estratégia Financeira. Este Plano foi ainda melhorado pelos 
contributos do pessoal e revisto pela Sessão Conjunta do Subcomité de Reformas 
Estruturais e do Subcomité do CRP para Supervisão Geral e Coordenação de Questões 
Orçamentais, Financeiras e Administrativas. O Plano aborda as seguintes questões: o 
quadro jurídico, princípios e abordagem que orientarão o processo de transição; contexto 
actual dos funcionários; a abordagem dos funcionários para a nova estrutura; prazos 
propostos e faseamento da implementação da nova estrutura; e os factores críticos de 
sucesso necessários para a implementação eficaz da nova estrutura. Por seu lado, a 
Estratégia de Financiamento abrange as seguintes questões: custos a longo prazo da 
nova estrutura: ou seja, custos totais dos funcionários; custos pontuais relacionados com 
a transição (auditorias de competências, saídas voluntárias, pacotes de despedimentos, 
etc.); e propostas sobre como financiar a nova estrutura. 
 
144. O Painel de Selecção dos quadros superiores da Comissão da União Africana 
chegou a acordo sobre um projecto de roteiro para a pré-selecção dos quadros 
superiores da Comissão em 2021. Finalizaram o projecto de termos de referência para a 
contratação de serviços de uma empresa africana independente de recursos humanos 
(RH), para os auxiliar na execução do seu mandato. A empresa africana independente 
de RH foi seleccionada em Março de 2020 através de um procedimento transparente. O 
Painel elaborou as descrições de funções para os oito (8) cargos de liderança superior, 
incluindo as aptidões e competências necessárias para cada um e a base para a 
avaliação dos candidatos aos seis cargos de Comissário, bem como as modalidades a 
serem analisadas pela Conferência para a eleição do Presidente e do Vice-presidente. 
Os postos foram abertos para candidatura a 4 de Maio de 2020. A data limite para a 
apresentação de candidaturas foi 4 de Setembro de 2020. 
 
145. Em conformidade com a Decisão do Conselho Executivo sobre a criação de um 
Grupo de 10 Peritos dos Estados-membros (R10) sobre os procedimentos de 
recrutamento, a Comissão adquiriu e adaptou um teste psicométrico e perguntas 
baseadas em competências para entrevistas, deu início à implementação do factor de 
sucesso do SAP. Posteriormente, desenvolveu 305 perfis de trabalho, que foram 
posteriormente submetidos ao R10 para validação. O R10 apresentou os seus relatórios 
à Sessão Conjunta do Subcomité do CRP para Supervisão Geral e Coordenação de 
Questões Orçamentais, Financeiras e Administrativas e ao Subcomité de Estruturas. 
 
146. Com o apoio do programa de Capacitação Institucional (ICBP) ao abrigo do 
financiamento da GIZ, a Comissão lançou o projecto de aprendizagem electrónica da 
União Africana. A Unidade de Aprendizagem e Desenvolvimento tem vindo desde então 
a implementar o projecto, que inclui a criação de um Sistema de Gestão de 
Aprendizagem (LMS) e a concepção e desenvolvimento de cursos internos de 
aprendizagem electrónica. 
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2.  Promoção da eficiência da CUA e modernização das instalações de 
Conferências 

 
147. Não obstante o impacto negativo da COVID-19 na interacção harmoniosa com os 
órgãos deliberativos desde Março de 2020, a Comissão esforçou-se em garantir a 
continuidade das suas operações, incluindo a organização através de Videoconferência 
da 40ª Sessão Ordinária do CRP (de 30 de Setembro a 1 de Outubro) e as suas 
reuniões semanais, a 37ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo (realizada de 13 a 14 
de Outubro), bem como a 2ª Reunião de Coordenação Semestral entre a União Africana 
e as Comunidades Económicas Regionais /Mecanismos Regionais) a 22 de Outubro de 
2020. 
 
148. A Comissão prosseguiu a modernização das suas instalações de Conferências, 
incluindo a sua digitalização e a aquisição da ferramenta de tradução designada por 
WordFast para reduzir o tempo necessário para a tradução de documentos e melhorar a 
qualidade da tradução. Criou uma base de dados de terminologia, que permite aos 
novos funcionários conhecerem a terminologia interna em todas as línguas de trabalho 
da União Africana. A Comissão adquiriu e instalou na Unidade de Impressão uma 
máquina de produção de cartazes de última geração designada por AURAJET, 
permitindo à Organização reduzir os custos e satisfazer todas as necessidades de 
impressão a nível interno sem recorrer a terceirização.  
 

3.  Promoção do reforço das capacidades na União 
 
149. A Fundação Africana para o Reforço de Capacidades (ACBF), como agência 
especializada da União Africana, apoiou as reformas institucionais em curso na 
Comissão da União Africana, contribuindo para três grandes estudos, nomeadamente 
sobre a coerência política entre a Comissão da União Africana e outros órgãos da União 
Africana, um estudo de base de consulta com as Comunidades Económicas Regionais 
sobre projectos emblemáticos e a avaliação das Agências Especializadas da União 
Africana, com vista à implementação da Agenda 2063. A ACBF contribuiu, juntamente 
com outros parceiros, para a elaboração de quatro projectos regionais sobre 
Financiamento do Comércio, Integração Regional, Análise Política e Investigação, bem 
como a Participação das Mulheres Agricultoras nos processos políticos. A ACBF 
contribuiu igualmente para a actualização do Manual do Indicador Principal para os ODS 
e da Agenda 2063 para utilização pelas Comunidades Económicas Regionais e pelos 
Estados-membros. 
 
150. A ACBF finalizou a avaliação da capacidade nos seguintes Estados-membros: 
Camarões, República Centro-Africana, Congo e Gâmbia, em relação aos seus planos e 
estratégias de desenvolvimento. A ACBF realizou uma avaliação das necessidades de 
capacidade para o empreendedorismo feminino no Chade, Congo, Malawi, Mali, Libéria 
e Ruanda, como parte da parceria da Fundação com o Banco Árabe para o 
Desenvolvimento Económico em África (BADEA). Além disso, a ACBF apoiou programas 
destinados a melhorar a gestão económica e a formulação e implementação de políticas 
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nos seguintes países: Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné, República Centro-Africana, 
Chade, Comores, Libéria, Serra Leoa, Togo e Zimbabwe.  
 
151. Relativamente à valorização da Contribuição do Sector Privado e da Sociedade 
Civil para o Desenvolvimento Sustentável, a ACBF realizou, com o apoio da BADEA, 
programas destinados a capacitar as mulheres empresárias na agricultura e nas 
empresas do Chade, Mali, Congo, Libéria, Malawi e Ruanda. A formação foi realizada 
para a planificação e organização, marketing e gestão financeira e será seguida da 
disponibilização de capital de lançamento para que as mulheres possam pôr em prática 
as novas competências adquiridas. Promovendo a saúde pública através do controlo do 
tabaco, a ACBF iniciou a implementação de uma segunda fase do seu programa de 
Controlo do Tabaco (CT), em parceria com 11 organizações da sociedade civil em 
África, incluindo a aprovação de legislação de controlo do tabaco na Costa do Marfim, 
Etiópia e Quénia.  
 
152. Sobre o Aproveitamento do Conhecimento e Aprendizagem para Aumentar a 
Eficácia do Desenvolvimento, a ACBF lançou o Relatório de Capacidade de África sobre 
“Liderança Transformativa para a Transformação de África”. As conclusões e 
recomendações do Relatório baseiam-se em dados de 46 países e em estudos de casos 
de 9 países. O Relatório apela ao reforço da capacidade dos líderes em todos os 
sectores. Além disso, a ACBF publicou, em parceria com o Banco Africano de 
Desenvolvimento, as Perspectivas de Governação Financeira Africana sobre “Gestão 
Financeira Pública Eficaz para o Desenvolvimento Sustentável”. 
 

4.  Consolidação da Ética na Organização 
 

153. Durante o período abrangido pelo presente relatório, o Gabinete de Ética prestou 
aconselhamento e orientação aos Funcionários e à Direcção na abordagem dos desafios 
éticos, através de várias sessões de formação na Sede e nos Órgãos e Escritórios de 
Representação/Regionais, envolvendo cerca de 2.000 funcionários. Elaborou várias 
políticas éticas, nomeadamente sobre Ofertas, Código de Indumentária, Declaração 
Financeira e Patrimonial, Gestão de Conflitos de Interesses e Política de Denúncias, 
com o objectivo de promover o comportamento e conduta éticos, bem como a boa 
governação na Organização.  

 
5.  Criação de Serviços de Saúde Favoráveis no Local de Trabalho 

 

154. Os Serviços Médicos e de Saúde da União Africana (MHS) adquiriram infra-
estruturas modernas de equipamento médico que lhe permitiram fazer face ao 
inesperado surto da pandemia da SRA-COVID-19 em condições aceitáveis. A este 
respeito, instituiu um Novo Centro de Isolamento funcional com 14 camas para servir o 
Pessoal da União Africana, o Pessoal dos Estados-membros e os seus dependentes, 
respectivamente, durante este surto da COVID-19. A Comissão adquiriu um Sistema de 
Registo Médico Electrónico para reduzir o tempo despendido pelos pacientes, bem como 
para melhorar o sigilo dos registos dos clientes e modernizar a sua capacidade 
laboratorial. O tempo de resposta para as investigações básicas melhorou de 3 horas 
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para 1 hora em média e o laboratório processa até 97% dos pedidos dos médicos do 
MHS. Os Serviços Médicos colaboraram com as Operações de Apoio à Paz na 
avaliação da incapacidade e morte dos soldados ao serviço da AMISOM na Somália. 
 

6.   Reforma dos processos e sistemas orçamentais e financeiros da União 
 
155. Em conformidade com o processo de reforma institucional, a Comissão envidou 
esforços no sentido de criar um sistema robusto e que assegure uma total 
responsabilização pelos recursos a si confiados, aplicar um sistema de orçamentação e 
de elaboração de relatórios mais eficiente, centrado em resultados e nos mais elevados 
padrões éticos. Com a aplicação das Regras de Ouro, o processo orçamental da UA 
levou à elaboração de orçamentos mais credíveis, que tomam em consideração as 
métricas de desempenho, as taxas de execução e os fluxos de receitas reais. As Regras 
de Ouro estão actualmente a ser traduzidas em procedimentos e políticas da UA e serão 
incluídas no novo Regulamento Financeiro da UA. 
 
156. No que diz respeito às reformas orçamentais, embora o Artigo 7.º tenha sido 
parcialmente aplicado, oito (8) das nove (9) Regras de Ouro aprovadas continuaram 
operacionais, com efeitos positivos na gestão financeira da União.   
 
157. Os desafios enfrentados estão ligados a contribuições estatutárias limitadas dos 
Estados-membros para o ano 2021, que não excedem US$ 250.000.000. O problema é 
exacerbado pela introdução de novas instituições da UA no Orçamento, tais como: 
MAAP, ZCLCA, Escritórios do Observatório da Migração no Sudão, Mali e Marrocos, 
Centro de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-conflito da União Africana (AU-PCRD) 
no Egipto, STATAFRIC na Tunísia, PANSTAT na Costa do Marfim e o Escritório da UA 
em Pequim. 
 
158. Num esforço para melhorar a supervisão orçamental, o Comité de Ministros das 
Finanças (F15), em sessão conjunta com o Subcomité do CRP de Supervisão e 
Coordenação Geral de Questões Orçamentais, Financeiras e Administrativas, continuou 
a reunir-se virtualmente para deliberar sobre questões importantes relacionadas com o 
seu mandato. 
 
159. Relativamente à implementação da taxa de importação de 0,2%, a partir de 10 de 
Junho de 2020, o número de Estados-membros que comunicaram estar a implementar a 
referida taxa mantém-se em 17 países, representando cerca de 31% dos Estados-
membros da UA. Colectivamente, a sua contribuição estatutária para 2020 representa 
29% do total das contribuições estatutárias dos Estados Membros. Todos os 17 países 
enviaram à UA, parcial ou totalmente, as suas contribuições para o orçamento de 2020. 
O desafio associado à implementação da taxa de importação de 0,2% reside na falta de 
um mecanismo que assegure que o dinheiro arrecadado seja efectivamente canalizado. 
 
160. No que diz respeito às contribuições estatutárias dos Estados-membros, importa 
referir que em 2020, os Estados-membros contribuíram US$246,9 milhões e US$ 51,2 
milhões para financiar o Orçamento Corrente e como dotação para o Fundo para a Paz, 
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respectivamente. Até 22 de Junho de 2020, os Estados Membros tinham contribuído 
US$96,5 milhões para financiar o Orçamento Corrente, representando 39% das 
contribuições estatutárias, enquanto US$11,7 milhões (23%) foram recebidos como 
contribuição para o Fundo para a Paz. Quando comparado com os orçamentos 
anteriores, o montante recebido é inferior à arrecadação média no período homólogo 
(48%). 
 
161. A aplicação das Regras de Ouro melhorou significativamente a estrutura do 
orçamento da UA e a gestão dos fundos, quer dos Estados Membros quer dos parceiros. 
 
162. Relativamente ao Fundo para a Paz, contra uma meta de US$246 milhões (US$ 
65 milhões para cada ano, ou seja, 2017, 2018, 2019 e 2020), 51 Estados-membros 
contribuíram, até 20 de Junho de 2020, pouco mais de US$195 milhões, representando 
79% dos fundos previstos, ou seja, US$400 milhões até 2020. O prazo para a dotação 
do Fundo foi agora prorrogado por 24 meses, pelo que a nova meta é ter a dotação total 
de US$400 milhões dos Estados-membros para o Fundo para a Paz até 2022. (Verificar 
os montantes novamente!!!). 
 
163. No que diz respeito ao controlo e à apresentação de relatórios de despesas, a 
Comissão tomou medidas para melhorar os sistemas com vista a uma melhor gestão e 
execução financeira, em particular a melhoria do Módulo de Liquidez e Caixa do SAP, a 
fim de o utilizar na previsão e controlo de tesouraria, a implementação da fase II do SAP 
a nível do AUABC, em Arusha, e da CADHP, em Banjul, a publicação dos Relatórios 
Financeiros Auditados no website da UA, bem como a formação por meio virtual em 
processos e mecanismo de supervisão para uma melhor prestação de contas. Devido à 
pandemia da COVID-19, a publicação da Demonstração Financeira de 2019 foi adiada, o 
que impossibilitou o Conselho de Auditores Externos de viajar para levar a cabo a 
auditoria final. 
 
164. A Comissão aplicou a escala de avaliação reformulada, tal como aprovada pela 
Assembleia em Fevereiro de 2019. A introdução de “Mínimos”, que estabelece que 
nenhum Estado-membro pagará menos de US$350.000, foi recebida com reservas pela 
República Árabe Sarauí Democrática (RASD), Congo e Seychelles. Estes países citam 
diferentes motivos para não aderir, que vão desde a situação política até à dimensão das 
economias. 
 
165. Relativamente ao regime de sanções, importa referir que o novo regime de 
Sanções aprovado em Novembro de 2018 pela Assembleia ainda não está a ser 
aplicado. Até à data de elaboração do presente relatório, 35 Estados-membros seriam 
afectados por várias sanções ao abrigo do novo regime. O novo regime procura reduzir o 
período em que um Estado-membro é considerado inadimplente, de dois (2) anos para 
seis (6) meses. Coloca também ênfase no seu cumprimento, através da introdução de 
uma aplicação faseada de sanções, caso um Estado-membro encontre-se em situação 
de inadimplência. O novo regime proporciona igualmente alívio aos Estados-membros 
que entram em situação de inadimplência devido a circunstâncias que os impossibilita 
temporariamente de efectuar o pagamento das suas contribuições estatutárias. 
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166. Os desafios enfrentados derivam do baixo orçamento anual como resultado da 
redução das contribuições dos Estados-membros, o que implica menos recursos para 
financiar o orçamento no meio de um mandato alargado da UA e torna difícil cumprir na 
íntegra a Regra de Ouro 5.   
 

7.  Reforço dos serviços de supervisão interna 
 
167. Durante o ano de 2020, foram planeados 45 projectos de auditoria, tendo sido 
concluídas 21 auditorias até Outubro de 2020, incluindo 11 projectos baseados em 
pedidos fora do plano de auditoria anual aprovado, bem como projectos de investigação. 
A Comissão procura operacionalizar a política/quadro de gestão de riscos da UA, tal 
como aprovado pelo Conselho Executivo. 
 
168. A Comissão aplicou sanções específicas ao pessoal identificado como 
responsável pela utilização indevida de recursos, irregularidades e violações dos 
regulamentos e normas da UA a nível da CUA e de outros Órgãos da UA. Estas incluem 
desvinculação, despedimento, recuperação de todas as dívidas do pessoal para a com a 
União, suspensão sem remuneração, entre outras. Este é um processo contínuo. 
 

8.  Defesa dos Serviços Jurídicos  
 

169. Durante o 2020, o Gabinete da Conselheira Jurídica continuou a prestar apoio à 
implementação dos projectos emblemáticos. No que diz respeito à ZCLCA, o Gabinete 
da Conselheira Jurídica oficiou a tomada de posse do Secretário-geral da Zona de 
Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) e a assinatura do Acordo de Sede do 
Secretariado Permanente da ZCLCA, agora localizado em Acra, Gana. 
 
170. Em matéria de paz, segurança e governação, o Gabinete da Conselheira Jurídica 
facilitou vários instrumentos jurídicos tais como o Protocolo relativo às relações entre as 
UA e as CER, o Estatuto do MAAP, os estatutos de três instituições de migração criadas 
pela Assembleia em Fevereiro de 2020, bem como o Regulamento Interno do CTE de 
Defesa, Segurança e Protecção. 
 
VI.   AGENDA 2063 E PLANIFICAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIÃO 
 
171. Guiada pelo princípio de assegurar a planificação e execução bem sucedida do 
Primeiro Plano de Implementação Decenal (FTYIP) da Agenda 2063 e outras prioridades 
continentais emergentes, a Comissão, conforme mandatada para desenvolver, 
coordenar, implementar e apresentar relatórios sobre a Agenda 2063 e as Funções de 
Planificação Estratégica da União, registou alguns progressos em termos de 
fornecimento de um quadro destinado a ligar a planificação de políticas e a 
orçamentação tendo em conta as necessidades da União. Apesar do ambiente 
desafiador em termos de insuficiência de recursos, tanto humanos como financeiros, a 
Comissão registou progressos significativos relacionados com a execução do Plano de 
Médio Prazo (MTP) da CUA (2018-2023) e da Agenda 2063, bem como com a 
coordenação global da Agenda 2063 para assegurar que os compromissos assumidos 
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pelos Estados Membros sejam materializados e produzam resultados concretos e 
impacto positivo na vida dos cidadãos africanos.  
 
172. Em 2020, o mundo foi negativamente afectado pelo surto da Pandemia da 
COVID-19, que atrasou as actividades da União e a implementação da Agenda 2063 em 
todo o continente.  
 
173. A Comissão continuou a organizar as reuniões do Comité Ministerial de 
Acompanhamento da Agenda 2063 para fornecer orientação sobre os assuntos políticos 
e estratégicos da União. As realizações notáveis do Comité incluem recomendações 
sobre a estrutura da Divisão da Agenda 2063, a categorização dos projectos 
emblemáticos e a revisão intercalar do FTYIP. Do mesmo modo, o Comité prestou apoio 
técnico na elaboração do relatório continental e desenvolveu uma estratégia para os 
Estados Membros que ainda não efectuaram o enquadramento jurídico da Agenda 2063. 
 
174. O Quadro Integrado de M&A da Agenda 2063 e o instrumento de recolha de 
dados foram implementados, abrindo caminho para que os Estados Membros e as CER 
apresentassem relatórios sobre a implementação da Agenda 2063. Foram desenvolvidos 
os Projectos de Manuais e Directrizes de Planificação, Monitorização, Avaliação e 
Elaboração de Relatórios Baseados em Resultados, bem como a Política de Gestão, 
Monitorização e Avaliação Baseada em Resultados, para a CUA e outros órgãos da UA. 
 
175. A 8 de Fevereiro de 2020, o Líder da Agenda 2063, Sua Excelência Alassane 
Ouattara, Presidente da Costa do Marfim, apresentou o seu relatório no fórum de alto 
nível de Chefes de Estado e de Governo. Neste Fórum, foi lançado o primeiro relatório 
continental. Além disso, foram organizados dois eventos principais à margem da Cimeira 
de Fevereiro de 2020, nomeadamente: i) Reunião do Comité Ministerial de 
Acompanhamento da Implementação da Agenda 2063; e ii) Apresentação de Relatórios 
dos Estados-membros sobre a Agenda 2063. 
176. O relatório destacou que o Continente iniciou a implementação da Agenda 2063 
através do seu enquadramento jurídico e alinhamento com estratégias de 
desenvolvimento nacionais e regionais, tendo alcançado uma pontuação agregada de 
32% em relação aos objectivos de 2019.  
 
177. Avaliando a implementação das aspirações da Agenda 2063, o Continente 
registou um desempenho relativamente bom no que diz respeito à Aspiração 4, “Uma 
África pacífica e segura” (48%). De igual modo, foram registados progressos 
relativamente bons com relação à Aspiração 2, ou seja, alcance do objectivo de “Um 
continente integrado, politicamente unido e com base nos ideais do pan-africanismo e na 
visão do Renascimento Africano”, com uma pontuação de 44%. Relativamente à 
Aspiração 6, “Uma África cujo desenvolvimento é impulsionado pelas pessoas, 
alicerçado nas potencialidades oferecidas pelos povos africanos, particularmente pelas 
mulheres e os jovens, e que cuida das crianças”, foi registado um desempenho 
relativamente forte, com uma pontuação de 38%. Vide a Figura 1 
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178. O continente registou um fraco desempenho na Aspiração 1 “Uma África 
próspera, assente no crescimento inclusivo e no desenvolvimento sustentável”, com uma 
pontuação agregada de 29%. Além disso, foram registadas pontuações baixas 
relativamente à Aspiração 3, “Uma África de boa governação, democracia, respeito pelos 
direitos humanos, justiça e pelo Estado de direito”, com uma pontuação agregada de 
16%. O continente registou um desempenho bastante fraco na Aspiração 5 “Uma África 
com uma forte identidade cultural, património, valores e crenças comuns”, com a 
pontuação continental a situar-se em 12% em relação à meta de 2019.  

 
Figura 1: Progressos na Implementação da Agenda 2063 - a Nível de Aspiração  

 
Figura-2 Desempenho Continental - por Metas da Agenda 2063  
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179. A nível regional, a África Oriental registou o melhor desempenho entre as cinco 
(5) das sete (7) aspirações do Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 
2063, com uma pontuação agregada de 40% em relação às metas de 2019. O 
desempenho agregado da África Ocidental foi de 34%, ao passo que o desempenho 
agregado da África do Norte foi de 27%. As regiões da África Austral e Central 
registaram juntas uma pontuação agregada de 25% em relação às metas de 2019. 
 
180. Além disso, a Comissão implementou o Quadro Integrado de M&A da Agenda 
2063 em seis (6) Estados-membros do COMESA, nomeadamente, Etiópia, Eritreia, 
Egipto, Sudão, Zâmbia e Zimbabwe. 
 
181. No que diz respeito à Mobilização de Recursos Internos (MRI) para a Agenda 
2063, a Comissão contratou uma empresa de consultoria para elaborar três guias 
temáticos abrangentes de mobilização de recursos internos (mobilização de receitas 
fiscais, poupança e investimento, e Inovações em MRI), em conformidade com a decisão 
relevante do Conselho Executivo. Esta actividade vai ser levada a cabo em colaboração 
com o BAD e a CEA. Um Grupo de Trabalho Técnico Conjunto constituído por estas 
instituições está a preparar os Termos de Referência para a empresa de consultoria. o 
Grupo de Trabalho Técnico composto pelas instituições acima mencionadas realizou 
uma reunião inaugural para discutir a abordagem técnica a ser utilizada pela empresa de 
consultoria para a elaboração do Guia.  
 
182. Além disso, a Comissão finalizou o processo para a melhoria e reforço do Acordo 
de Programa Conjunto (JPA), alinhado com a Agenda 2063. No mesmo espírito, foi 
desenvolvido um roteiro para a centralização dos fundos dos parceiros, juntamente com 
uma base de dados para registar os referidos fundos.  
 
183. No âmbito de todos estes esforços, devem ser tidas em conta as seguintes 
acções, em particular a revisão intercalar do FTYIP, a categorização dos projectos 
emblemáticos, a implementação de instrumentos de M&A e elaboração de relatórios, 
bem como a operacionalização do mecanismo de MRI. 
 
VII.  PREVISÃO PARA 2021 E ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A PRÓXIMA 

COMISSÃO E OUTROS ÓRGÃOS DA UA 
 
184. O ano 2020 tem sido muito perturbador a nível mundial devido às emergências 
sanitárias causadas pela pandemia da COVID-19, que levou a perdas de vidas, crises 
socioeconómicas e desafios de segurança sem precedentes, particularmente no 
Continente, que já vinha lidando com questões de terrorismo e extremismo violento, 
transições difíceis e reconstrução e desenvolvimento pós-conflito. A pandemia expôs 
também muitas vulnerabilidades nos sistemas de saúde, bem como deficiências na 
governação global para lidar com emergências de saúde e a falta de cooperação, 
coordenação e colaboração.  
 
185. A trajectória de crescimento de África, que estava em grande parte no bom 
caminho antes da pandemia, com taxas de crescimento acima de 2,9% em 2019 e 3,2% 
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em 2020 e com uma projecção de 3,5% para 2021, foi agora revista em baixa pelo 
Banco Mundial para 3,1%. Por conseguinte, as perspectivas dos ganhos projectados no 
índice de desenvolvimento humano, criação de emprego e redução da pobreza, 
cuidados de saúde, educação e segurança alimentar, bem como as perspectivas 
positivas na governação democrática, paz e segurança em 2021, estão todas sob 
grande ameaça de uma espiral descendente.  
 
186. Tem havido vários atrasos no início de vários programas, projectos e actividades 
da União Africana devido a confinamentos, restrições de viagem e impossibilidade de 
realização de reuniões físicas. Consequentemente, o início das trocas comerciais com a 
entrada em vigor da Zona de Comércio Livre Continental (ZCLCA) prevista para 1 de 
Julho de 2020 foi adiado para 1 de Janeiro de 2021.  
 
187. No entanto, o Continente tem registado um desempenho muito bom, com níveis 
de infecções e mortes por COVID-19 inferiores aos esperados. Além disso, o Continente 
conseguiu unir-se para responder à pandemia, com a facilitação e coordenação da 
Comissão. Em particular, a Comissão trabalhou em estreita colaboração com os 
Estados-membros e as CER para elaborar uma estratégia destinada a responder às 
emergências médicas, preparar-se para futuros surtos e recuperação socioeconómica 
dos Estados-membros. Do mesmo modo, a Comissão também se adaptou ao 
designado“novo normal”, assegurando a continuidade das suas operações através de 
plataformas online para realizar as suas reuniões estatutárias e executar outras funções. 
Contudo, para além destes esforços, o sucesso do continente e da Comissão seria 
medido através da capacidade de tirar partido das oportunidades inerentes que a 
pandemia criou para uma mudança transformadora na era pós-pandémica.  
  
Prioridades para 2021 
 
188. É pertinente que a Comissão continue a centrar-se no apoio aos Estados 
Membros para implementar a Agenda 2063 e os seus projectos emblemáticos, assim 
como encontrar novas formas inovadoras de promover o crescimento económico 
inclusivo, a governação democrática, a paz e a segurança e o desenvolvimento social, 
incluindo a inclusão das mulheres e dos jovens no desenvolvimento. Em termos 
específicos, é fundamental priorizar as seguintes principais áreas em 2021: 
 

i. Governação da Saúde Pública: Tendo em conta a devastação causada 
pela pandemia, uma prioridade crítica para a Comissão é apoiar os seus 
Estados- membros no reforço das capacidades, infra-estruturas e quadros 
jurídicos para responder adequadamente sistemas de saúde e erradicar a 
COVID-19. É importante que a Comissão facilite o reforço das capacidades 
continentais para lidar com futuras pandemias, tornando o CDC-África 
plenamente operacional e um ponto de referência e coordenação para os 
CDCs nacionais e regionais africanos. A Comissão deve também incentivar 
os Estados-membros a ratificar e implementar o Tratado da UA relativo à 
Agência Africana de Medicamentos (AMA) e a estabelecer uma parceria e 
solidariedade global em matéria de Segurança Sanitária, plataformas 
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inovadoras de Financiamento e Investimentos Sociais e Sanitários, para 
facilitar a produção de medicamentos, vacinas, suprimentos médicos e 
logística, a fim de fazer face às tendências crescentes de pandemias; 
 

ii. Recuperação Socioeconómica e Retorno à Normalidade: O "retorno à 
normalidade" é uma prioridade global em 2021 e o continente não pode dar-
se ao luxo de ser deixado para trás. Por conseguinte, é de extrema 
importância que a Comissão não só ajude os Estados Membros a mitigar os 
efeitos devastadores da pandemia na segurança e bem-estar 
socioeconómico dos cidadãos africanos através de medidas paliativas e da 
adesão aos protocolos da OMC na prevenção da propagação do vírus, mas 
também realçando a urgência do investimento na transformação digital e nas 
tecnologias de informação e comunicação, especialmente no acesso à 
Internet, para o desenvolvimento no domínio de governo electrónico, 
aprendizagem electrónica, justiça electrónica, comércio electrónico e saúde 
digital, a fim de ligar mais africanos às oportunidades e à nova forma de 
fazer negócios. O impacto negativo da pandemia da COVID-19 na oferta de 
alimentos em África destacou que a segurança alimentar continua a ser uma 
grande prioridade para o continente. Por conseguinte, é imperativo 
desenvolver uma estratégia de segurança alimentar continental coerente; 
 

iii. Governação, Paz e Segurança: A pandemia destacou também a 
necessidade de os governos nacionais celebrarem contratos sociais sólidos 
entre si e os seus cidadãos, a fim de evitar crises desnecessárias, agitação 
social, assim como para silenciar as armas, o que facilitará a realização do 
objectivo de um continente livre de conflitos, em conformidade com a 
Agenda 2063. Os termos de referência e a estrutura do Secretariado do 
Fundo para a Paz foram aprovados na Cimeira em Fevereiro de 2020. Os 
recrutamentos serão efectuados após a aprovação do Plano de Transição 
pelo Conselho Executivo. O Fundo para a Paz deve ser totalmente dotado 
de recursos com vista a financiar a capacitação em matéria de prevenção, 
gestão e resolução de conflitos, bem como reconstrução e desenvolvimento 
pós-conflito. Os governos nacionais e regionais têm de ser mais reactivos ao 
aviso prévio, o que deve conduzir directamente a uma acção atempada. É 
necessária uma maior coordenação entre os mecanismos de aviso prévio a 
vários níveis para assegurar a triangulação de dados, decisões melhor 
informadas e acções atempadas. O apoio da Comissão através do Sistema 
Continental de Aviso Prévio (CEWS) às Avaliações de Vulnerabilidade 
Estrutural dos Países e ao desenvolvimento de Estratégias de Mitigação de 
Conflitos deve ser intensificado e promovido. A União deve também trabalhar 
em estreita colaboração com as CER a este respeito e considerar o 
desinvestimento em algumas das áreas em que está actualmente envolvida 
e deixar que as CER assumam a liderança. Por exemplo, no domínio das 
eleições, a Comissão deveria deixar as CER relevantes assumirem a 
liderança na monitorização/observação das eleições, e concentrar-se em 
prestar assistência técnica pré-eleitoral e pós-eleitoral, a fim de evitar a 
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duplicação de esforços e maximizar a utilização dos recursos disponíveis. Os 
esforços nos domínios da boa governação, da justiça, da inclusão e dos 
direitos humanos devem estar na vanguarda das conversações no 
continente; 
 

iv. Implementação da Reforma Institucional da UA: A eleição da nova 
Comissão proporciona uma oportunidade única para o alinhamento das 
aspirações da Agenda 2063 com as necessidades e capacidades 
institucionais da União. A Comissão recentemente reestruturada deve 
funcionar com uma mentalidade orientada para os resultados. Isto implicará 
uma nova ênfase na gestão baseada em resultados. O processo de reformas 
já proporciona um quadro para a gestão da mudança da Comissão. A nova 
Comissão terá de prestar todo o apoio técnico, administrativo, financeiro e 
logístico para a implementação da nova estrutura de departamentos. Em 
2021, a atenção deve incidir na implementação dos elementos pendentes da 
reforma, tais como a coordenação e divisão do trabalho entre a UA e as 
CER; auditoria de competências e aptidões do pessoal através do reforço do 
sistema de recrutamento da UA, a fim de aumentar a eficiência, a 
responsabilização, as competências e a diversidade. O financiamento da 
União constitui também uma prioridade fundamental, que deve centrar-se 
não só na mobilização de fundos, mas também na plena dotação e 
operacionalização de estruturas como o Fundo para a Paz e na 
implementação de reformas orçamentais e financeiras, a fim de assegurar 
uma aplicação prudente e responsável dos escassos recursos e reforçar a 
sustentabilidade financeira da União; 
 

v. Estabelecimento de Parcerias Transparentes com a Comunidade 
Internacional As parcerias desempenharão um papel fundamental na luta 
contínua contra a pandemia e na recuperação económica bem sucedida de 
todos os países. No caso do continente, a mobilização de recursos para 
responder a emergências sanitárias, o reforço das capacidades em matéria 
de cuidados de saúde, comércio e promoção de investimentos, a fim de 
melhorar os investimentos directos estrangeiros, são algumas das áreas 
críticas para 2021. A Comissão deve facilitar a assinatura, ratificação e 
implementação de acordos que reflictam os interesses do Continente e 
assegurar uma resposta económica abrangente e coordenada. Outra 
prioridade fundamental é a continuação das negociações e do diálogo sobre 
o perdão e alívio da dívida, em particular à luz dos impactos negativos da 
pandemia da COVID-19 em muitos Estados-membros; 
 

vi. Promoção da Adesão aos Princípios do Multilateralismo As instituições 
multilaterais a nível regional e global têm servido a humanidade há décadas. 
Têm desempenhado papéis históricos na construção de nações, resolução e 
gestão de conflitos, intervenções humanitárias e gestão de catástrofes, 
desenvolvimento em matéria de direitos humanos e construção de um 
sistema internacional baseado em regras. Não é de admirar que o tema da 
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75.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas se intitule: “O Futuro 
que Almejamos, a ONU que Necessitamos”: Reafirmar os nossos 
Compromissos Colectivos com o Multilateralismo”. É uma visão partilhada 
por todos os Estados Membros da ONU de um futuro comum, que a 
Comissão e outros Órgãos da UA deveriam também introduzir em 2021, para 
se juntarem aos países que partilham da mesma visão para lidar com 
incertezas e perturbações, bem como para tirar partido de oportunidades.
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Anexo 1: Painel de Implementação da Agenda 2063 por Região 
 
(1)  Painel da África Austral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objectivo da Agenda 2063 Situação 

Um Alto Padrão de Vida, Qualidade de 
Vida e Bem-estar para Todos 

54% 

Cidadãos bem Educados e Revolução 
de Competências sustentada pela 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

24% 

Cidadãos Saudáveis e Bem Nutridos 16% 

Economias Transformadas e Criação 
de Emprego 

9% 

Agricultura moderna para maior 
produtividade   

0% 

Economia azul/do mar para um 
crescimento económico acelerado 

0% 

Economias e comunidades 
ambientalmente sustentáveis e 
resilientes ao clima 

35% 

África Unida (Federal ou Confederada) 0% 

Principais Instituições Financeiras e 
Monetárias Continentais estabelecidas e 
funcionais 

93% 

Infra-estruturas de classe mundial em 
África 

3% 

Valores democráticos, práticas, 
princípios universais de direitos 
humanos, justiça e Estado de direito 

16% 

Região África Austral Pontuação Geral 25% 

Avaliação de 

Desenvolvimento 

Domínios onde foram registados progressos significativos 

Percentagem de 
locais de 

biodiversidade 
terrestre e de água 

doce que são 
protegidos 

ultrapassou a meta 

de 2019 em 30%    

O valor 

acrescentado do 

sector industrial, 

como percentagem 

do PIB, atingiu 

89% da meta de 

2019  

 

A percentagem da 
população que 

utiliza a Internet 
ultrapassou a meta 
de 2019 em quase 

200%. 

Áreas de Apoio para Acelerar a Implementação da Agenda 2063 

Domínios onde o progresso tem sido lento 

O desempenho da 
região em relação à 

meta de 2019 em 
termos de taxas 

líquidas de 
matrículas no ensino 

secundário foi de -
13%. 

A taxa de 
crescimento anual 

do PIB reduziu 
drasticamente 

durante o período 

em análise  

O desempenho no 
aumento de mega-

watts de 
electricidade para 
as redes nacionais 

foi de -212% da 
meta de 2019  

 

- Produção e produtividade agrícola 
- Estratégias para pequenos produtores - incluindo 

processamento de alimentos, especialmente para jovens e 
mulheres rurais 

- Harmonização das políticas de comércio intra e inter-regional  
- Sistemas de bio-segurança que abordam o nanismo, a 

obesidade e o baixo peso de crianças 
- Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática nas escolas 
- Gestão de Dados e de Estatísticas   

Desempenho em relação às Metas 

 

       ASP1                ASP 2              ASP 3               ASP 4               ASP 5              ASP 6                ASP 7 
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enraizados 

Criação de instituições capacitadas e 
de uma liderança transformada a 
todos os níveis 

0% 

Preservação da paz, segurança e 
estabilidade 

20% 

Uma África Estável e Pacífica 20% 

Uma Arquitectura Africana de Paz e 
Segurança Totalmente Funcional e 
Operacional 

80% 

O Renascimento Cultural Africano é 
proeminente 

0% 

Plena Igualdade de Género em Todas 
as Esferas da Vida 

34% 

Jovens e Crianças Envolvidos e 
Empoderados 

34% 

África como um importante parceiro 
nos assuntos globais e co-existência 
pacífica 

45% 

África assume a total 
responsabilidade pelo financiamento 
do seu desenvolvimento 

19% 
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(2)   Painel da África Oriental 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objectivo da Agenda 2063 Situação 

Um Alto Padrão de Vida, Qualidade de 
Vida e Bem-estar para Todos 

48% 

Cidadãos bem Educados e Revolução 
de Competências sustentada pela 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

41% 

  

Cidadãos Saudáveis e Bem Nutridos 57% 

Economias Transformadas e Criação 
de Emprego 

16% 

Agricultura moderna para maior 
produtividade  

2% 

Economia azul/do mar para um 
crescimento económico acelerado 

17% 

Economias e comunidades 
ambientalmente sustentáveis e 
resilientes ao clima 

37% 

África Unida (Federal ou Confederada) 40% 

Principais Instituições Financeiras e 
Monetárias Continentais estabelecidas 
e funcionais 

93% 

Infra-estruturas de classe mundial em 
África 

35% 

Valores democráticos, práticas, 
princípios universais de direitos 
humanos, justiça e Estado de direito 
enraizados 

31% 

Criação de instituições capacitadas e 20% 

Região África Oriental Pontuação Geral 40% 

Avaliação de 
Desenvolvimento 

Domínios onde foram registados progressos significativos 

A proporção de 

agregados 

familiares com 

acesso à 

electricidade 

excedeu em 22% a 

meta de 2019 

A percentagem de 
mulheres com 

acesso a serviços 
de saúde sexual e 

reprodutiva excedeu 
em 33% a meta de 

2019  

O número de 
conflitos armados 
foi registado muito 

abaixo da meta 

regional para 2019 

Áreas de Apoio para Acelerar a Implementação da Agenda 2063 

Domínios onde o progresso tem sido lento 

% de terras 
agrícolas sujeitas a 
práticas de gestão 

sustentável dos 
solos 

Contribuição da 
biotecnologia 

marinha para o 
PIB 

 

Contribuição do 
turismo para o PIB 

em termos reais 

 

- Redução das taxas de mortalidade materna e neo-natal 
- Reforço da investigação e inovação para um desenvolvimento 

acelerado e inclusivo 
- Redução de novas infecções por VIH e da incidência de TB 
- Aumento das taxas de matrícula no ensino pré-escolar e 

secundário 

- Redução das taxas de desemprego   

Desempenho em relação às Metas 

     ASP1                ASP 2              ASP 3               ASP 4               ASP 5              ASP 6                ASP 7  
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de uma liderança transformada a 
todos os níveis 

Preservação da paz, segurança e 
estabilidade 

40% 

Uma África Estável e Pacífica 80% 

Uma Arquitectura Africana de Paz e 
Segurança Totalmente Funcional e 
Operacional 

100% 

O Renascimento Cultural Africano é 
proeminente 

34% 

Plena Igualdade de Género em Todas 
as Esferas da Vida 

70% 

Jovens e Crianças Envolvidos e 
Empoderados 

25% 

África como um importante parceiro 
nos assuntos globais e co-existência 
pacífica 

60% 

África assume a total 
responsabilidade pelo financiamento 
do seu desenvolvimento 

24% 



EX.CL/1268 (XXXVIII) 
Pág. 53 

 

(3)   Painel da África Ocidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objectivo da Agenda 2063 Situação 

Um Alto Padrão de Vida, Qualidade de 
Vida e Bem-estar para Todos 

59% 

Cidadãos bem Educados e Revolução 
de Competências sustentada pela 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

26% 

Cidadãos Saudáveis e Bem Nutridos 53% 

Economias Transformadas e Criação 
de Emprego 

12% 

Agricultura moderna para maior 
produtividade  

3% 

Economia azul/do mar para um 
crescimento económico acelerado 

27% 

Economias e comunidades 
ambientalmente sustentáveis e 
resilientes ao clima 

19% 

África Unida (Federal ou Confederada) 12% 

Principais Instituições Financeiras e 
Monetárias Continentais estabelecidas 
e funcionais 

96% 

Infra-estruturas de classe mundial em 
África 

42% 

Valores democráticos, práticas, 
princípios universais de direitos 
humanos, justiça e Estado de direito 
enraizados 

37% 

Criação de instituições capacitadas e 
de uma liderança transformada a 

1% 

Região África Ocidental Pontuação Geral 34% 

Avaliação de 

Desenvolvimento 

Domínios onde foram registados progressos significativos 

A taxa de 
desempenho em 

termos de aumento 
do PIB per capita 

foi de 82% em 
relação à meta de 

2019 

As taxas de 
desemprego na 

região diminuíram 
- tendo atingido 

96% da meta 

definida para 2019  

O valor agregado do 
sector das pescas - 
como proporção do 
PIB - superou em 6% 

a meta de 2019 na 

região 

Áreas de Apoio para Acelerar a Implementação da Agenda 2063 

Domínios onde o progresso tem sido lento 

As taxas de matrícula 
no ensino pré-

escolar e secundário 
atingiram apenas 

16% e 1%, 
respectivamente, das 

metas de 2019  

 

O desempenho em 
termos de 

Produtividade 
Total dos Factores 

de Produção 
Agrícola atingiu 
apenas 4% da 

meta estabelecida 
para 2019  

A contribuição das 
TIC para o PIB 

atingiu apenas 1% 
da meta de 2019 

 

- Biotecnologia marinha para uma maior contribuição para o PIB 
- Produção e produtividade agrícola 

- Aumento das taxas líquidas de matrícula no ensino pré-escolar e 
secundário 

- Aumento do valor da indústria transformadora no PIB 

- Preservação de zonas terrestres e de águas interiores 
- Apoio a pequenos agricultores de subsistência que se tornam 

agricultores comerciais de pequena escala 

 

Desempenho em relação às Metas 
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todos os níveis 

Preservação da paz, segurança e 
estabilidade 

25% 

Uma África Estável e Pacífica 63% 

Uma Arquitectura Africana de Paz e 
Segurança Totalmente Funcional e 
Operacional 

88% 

O Renascimento Cultural Africano é 
proeminente 

0% 

Plena Igualdade de Género em Todas 
as Esferas da Vida 

36% 

Jovens e Crianças Envolvidos e 
Empoderados 

53% 

África como um importante parceiro 
nos assuntos globais e co-existência 
pacífica 

42% 

África assume a total 
responsabilidade pelo financiamento 
do seu desenvolvimento 

21% 
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(4) Painel da África Central 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Objectivo da Agenda 2063  Situação 

Um Alto Padrão de Vida, 
Qualidade de Vida e Bem-estar 
para Todos 

 
54% 

Cidadãos bem Educados e 
Revolução de Competências 
sustentada pela Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

 

9% 

Cidadãos Saudáveis e Bem 
Nutridos 

 
11% 

Economias Transformadas e 
Criação de Emprego 

 
0% 

Agricultura moderna para maior 
produtividade  

 
0% 

Economia azul/do mar para um 
crescimento económico 
acelerado 

 
33% 

Economias e comunidades % e -
65%, respectiv ambientalmente 
sustentáveis e resilientes ao 
clima 

 

0% 

África Unida (Federal ou 
Confederada) 

 
94% 

Principais Instituições 
Financeiras e Monetárias 
Continentais estabelecidas e 
funcionais 

 

42% 

Infra-estruturas de classe  23% 

Região África Central 25% 

Avaliação de 
Desenvolvimento 

Domínios onde foram registados progressos significativos 

% das zonas 
terrestres e águas 
interiores que são 

preservadas na 
região, a meta de 
2019 foi superada 

em 47% 

A percentagem de 
agregados 

familiares com 
acesso à 

electricidade 
excedeu a meta de 

2019 

 

Aumento da 

proporção de 

mulheres com 

acesso a métodos 

modernos de 

planejamento 

familiar 

Áreas de Apoio para Acelerar a Implementação da Agenda 2063 

Domínios onde o progresso tem sido lento 

As taxas líquidas de 
matrículas no 

ensino primário e 
secundário estavam 

muito abaixo da 

meta de 2019  

A incidência de 
tuberculose e 

malária situou-se 
nos -53amente, 
em relação às 

metas de 2019  

O desempenho da 
região em termos de 

pequenos agricultores 
que se tornaram 

agricultores 
comerciais situou-se 
em 0% em relação à 

meta de 2019 

- Melhoria do turismo para uma maior contribuição para o PIB 
- Reforço do sector das pescas 
-  Aumento do comércio inter e intra-regional 
- Reforço do nível de prontidão nacional para a conectividade dos 

países à Rede Ferroviária Africana de Alta Velocidade 
- O aumento da geração e distribuição de energia eléctrica 
- Reforço das instituições e da liderança para uma maior 

eficiência 

 

        ASP1                ASP 2              ASP 3               ASP 4                 ASP 5                     ASP 6                       ASP 7 
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mundial em África 

Valores democráticos, práticas, 
princípios universais de direitos 
humanos, justiça e Estado de 
direito enraizados 

 

4% 

Criação de instituições 
capacitadas e de uma liderança 
transformada a todos os níveis 

 
33% 

Preservação da paz, segurança e 
estabilidade 

 
0% 

Uma África Estável e Pacífica  67% 

Uma Arquitectura Africana de 
Paz e Segurança Totalmente 
Funcional e Operacional 

 
9% 

O Renascimento Cultural 
Africano é proeminente 

 
18% 

Plena Igualdade de Género em 
Todas as Esferas da Vida 

 
7% 

Jovens e Crianças Envolvidos e 
Empoderados 

 
72% 

África como um importante 
parceiro nos assuntos globais e 
co-existência pacífica 

 
0% 

África assume a total 
responsabilidade pelo 
financiamento do seu 
desenvolvimento 

 

54% 
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(5) Painel da África do Norte 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Objectivo da Agenda 
2063 

Situação 

Um Alto Padrão de Vida, 
Qualidade de Vida e Bem-estar 
para Todos 

46% 

Cidadãos bem Educados e 
Revolução de Competências 
sustentada pela Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

11% 

Cidadãos Saudáveis e Bem 
Nutridos 

31% 

Economias Transformadas e 
Criação de Emprego 

7% 

Agricultura moderna para maior 
produtividade  

0% 

Economia azul/do mar para um 
crescimento económico 
acelerado 

40% 

Economias e comunidades 
ambientalmente sustentáveis e 
resilientes ao clima 

50% 

África Unida (Federal ou 
Confederada) 

5% 

Principais Instituições 
Financeiras e Monetárias 
Continentais estabelecidas e 
funcionais 

92% 

Região África do Norte Pontuação Geral 27% 

Avaliação de 

Desenvolvimento 

Domínios onde foram registados progressos significativos 

Redução da 
prevalência de baixo 
peso entre menores 

de 5 crianças, 
atingindo 86% da 

meta de 2019 

As taxas de 
mortalidade materna 

diminuíram 
significativamente, 

situando-se em 96% 

da meta de 2019 

Ratificação da 
Zona de 

Comércio Livre 
Continental pelos 

Estados 

Membros 

Áreas de Apoio para Acelerar a Implementação da Agenda 2063 

Domínios onde o progresso tem sido lento 

Agregação do valor 
da indústria 

transformadora 
como percentagem 

do PIB 

Despesas de 
investigação e 

desenvolvimento 
em percentagem 

do PIB 

Produtividade Total 
dos Factores de 

Produção Agrícola 

- Redução de novas infecções por VIH 
- Redução das taxas de mortalidade materna e de crianças 

menores de 5 anos de idade 

- Aumento das taxas de matrícula no ensino pré-escolar e 
secundário 

- Reforço das instituições e da liderança 

- Redução das taxas de desemprego 
- Aumento da contribuição da biotecnologia marinha para o PIB 
- Aceleração da implementação da Rede Ferroviária Africana de 

Alta Velocidade.  

Desempenho em relação às Metas 
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Infra-estruturas de classe 
mundial em África 

23% 

Valores democráticos, práticas, 
princípios universais de direitos 
humanos, justiça e Estado de 
direito enraizados 

0% 

Criação de instituições 
capacitadas e de uma liderança 
transformada a todos os níveis 

0% 

Preservação da paz, segurança 
e estabilidade 

0% 

Uma África Estável e Pacífica 0% 

Uma Arquitectura Africana de 
Paz e Segurança Totalmente 
Funcional e Operacional 

50% 

O Renascimento Cultural 
Africano é proeminente 

50% 

Plena Igualdade de Género em 
Todas as Esferas da Vida 

34% 

Jovens e Crianças Envolvidos e 
Empoderados 

63% 

África como um importante 
parceiro nos assuntos globais e 
co-existência pacífica 

33% 

África assume a total 
responsabilidade pelo 
financiamento do seu 
desenvolvimento 

24% 
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