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RELATÓRIO DO COMITÉ AFRICANO DE PERITOS SOBRE OS DIREITOS E O BEM-
ESTAR DA CRIANÇA 

 
INTRODUÇÃO 
 
1. O Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança (ACERWC) 
foi criado durante a 37ª Sessão da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo 
realizada em Lusaka em Julho de 2001, em conformidade com o Artigo 32 da Carta 
Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (ACRWC); 

 
2. Tal como se afirma no Artigo 1º da Carta Africana da Criança, os Estados Partes 
reconhecem os direitos, liberdades e deveres consagrados na Carta e comprometem-se 
a tomar as medidas necessárias para adoptar medidas legislativas ou outras que possam 
ser necessárias para dar efeito às disposições da Carta Africana sobre os Direitos e Bem-
Estar da Criança;  

 
3. O ACERWC foi criado com o objectivo de promover e proteger os direitos da criança 
e, em particular, para acompanhar a implementação da Carta Africana da Criança; 
 
4. Nos termos do seu mandato ao abrigo da Carta, o Comité empreendeu várias 
actividades, incluindo a análise de relatórios dos Estados Partes sobre a implementação 
da Carta, a análise de comunicações (queixas individuais), a adopção de vários 
documentos e outras actividades, tal como indicado no presente Relatório; 
 
5. Consequentemente, o presente relatório resume as Recomendações e Decisões 
emanadas da 35ª e 36ª Sessões Ordinárias do Comité, que se realizaram virtualmente de 
31 de Agosto a 08 de Setembro de 2020 e de 23 de Novembro a 04 de Dezembro de 
2020, bem como outras actividades empreendidas entre Março de 2020 e Dezembro de 
2020. 
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ACTIVIDADES DO ACERWC DURANTE O PERÍODO  
ABRANGIDO PELO RELATÓRIO 

(Março a Dezembro de 2020) 
 
PONTO I DA AGENDA: PONTO DE SITUAÇÃO DA RATIFICAÇÃO, RESERVAS E 

RELATÓRIOS SOBRE APLICAÇÃO A CARTA AFRICANA 
SOBRE OS DIREITOS E BEM-ESTAR DA CRIANÇA 

 
1. Presentemente, a Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança (Carta 
da Criança Africana) foi ratificada por 50 países. Cinco países ainda não ratificaram a 
Carta, nomeadamente, Reino de Marrocos, República Árabe Saharaui Democrática, 
República da Somália, República do Sul do Sudão e República da Tunísia. A RDC 
depositou o seu instrumento de ratificação a 08 de Dezembro de 2020. Quatro países 
fizeram também reservas sobre a aplicação de algumas das disposições da Carta, estes 
países são a República do Botswana, República Árabe do Egipto, República Islâmica da 
Mauritânia e República do Sudão. Dos 50 países que ratificaram a Carta, 41 países 
apresentaram pelo menos o seu relatório inicial, dos quais o Burkina Faso, República 
Federal Democrática da Etiópia, República do Quénia, República da Nigéria, República 
do Ruanda, República da África do Sul, República Unida da Tanzânia, República do Níger, 
e República do Senegal apresentaram o seu relatório periódico. Os países que nunca 
submeteram qualquer relatório à ACERWC incluem: República do Botsuana, República 
de Cabo Verde, República Centro Africana, República do Djibuti, República da Guiné 
Equatorial, República da Gâmbia, e Maurícias.  

 
PONTO II DA AGENDA: RELATÓRIOS DO ESTADOS PARTES, OBSERVAÇÕES 

FINAIS E RECOMENDAÇÕES    
  
2. O Artigo 43o da Carta da Criança Africana confere à ACERWC um mandato para 
receber e analisar Relatórios dos Estados Partes sobre a implementação da Carta. A este 
respeito, durante o período abrangido pelo relatório, a ACERWC recebeu e considerou os 
Relatórios dos Estados Partes dos seguintes Estados Partes 
 
Quadro 2:1-  Relatórios recebidos dos Estados Partes e o ponto de situação da sua 

análise durante o período abrangido  
 

Estado Parte Apresentou o relatório Situação da análise 

República Federal 
Democrática da Etiópia; 

Relatório Periódico Ainda por analisar  - 
aguardando pelo relatório 
complementar 

República da Guiné-Bissau   Relatório  inicial Ainda por analisar - O 
Governo de Guiné-Bissau 
informou ACERWC que ira 
enviar a sua delegação 
para a 37a Sessão em 
Novembro de 2021 
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República Tunisina. Relatório Periódico Agendada para ser 
analisada durante a 37a 
Sessão Ordinária em 
Novembro de 2021 

República de Quénia Relatório Periódico Analisada na 35a Sessão 
Ordinária  

República de Seyshelles  Relatório  inicial Ainda por analisar  
aguardando pelo relatório 
complementar 

 
i. Análise to Relatório Periódico da Republica do Quénia  
 

3. Durante a sua 35ª Sessão Ordinária, a ACERWC analisou o segundo relatório 
periódico da República do Quénia sobre a implementação da Carta da Criança Africana. 
Após a apreciação do relatório, a ACERWC enviou as suas Observações Finais e 
Recomendações ao Estado Parte. A ACERWC elogia o Governo do Quénia pelas várias 
concretas medidas legislativas, administrativas e de outra natureza que tomou para a 
implementação das disposições da Carta da Criança Africana. O Comité regista com 
especial apreço os progressos realizados nas áreas das taxas de imunização, nutrição, 
escolarização, e redução da pobreza. O Comité aplaude igualmente a República do 
Quénia pelas medidas tomadas para salvaguardar os direitos da criança durante a 
pandemia da COVID-19. Apesar dos progressos alcançados, o Comité continua 
preocupado com as lacunas existentes na protecção e promoção dos direitos da criança 
no País, particularmente nas áreas de violência contra crianças, tais como a exploração 
de crianças na prostituição, exploração sexual de crianças online, tráfico de crianças para 
fins sexuais, exploração sexual de crianças no contexto de viagens e turismo e, criança, 
casamento. As principais recomendações do Comité incluem, para o Estado Parte:  

 
 Emendar a Secção 49 (3) da Lei do Casamento de modo a proibir todas as 

excepções sobre a idade mínima do casamento, ou seja, 18 anos; 
 

 Disponibilizar um quadro de dados desagregados sobre a prevalência de 
deficiências na infância no país e desenvolver uma estratégia abrangente para 
a inclusão de crianças com deficiências; 
 

 Tomar medidas apropriadas para assegurar que os adolescentes tenham 
acesso a uma educação sexual abrangente e cientificamente correcta, 
integrando a disciplina no currículo escolar nacional, bem como desenvolver 
e implementar programas para abranger adolescentes que estão fora da 
escola; 
 

 Assegurar que as crianças de todos os círculos eleitorais tenham igual acesso 
aos serviços de protecção da criança, acesso à saúde, segurança e recursos 
educativos, incluindo as crianças que vivem em zonas rurais e comunidades 
marginalizadas; 
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 Tomar medidas contra os autores de abuso e exploração de crianças em todos 
os sectores, incluindo nas escolas, instalações de cuidados e comunidades; 
 

 Assegurar o acesso ao registo de nascimento universal e gratuito a todas as 
crianças nascidas no território sem qualquer forma de discriminação; e 
aumentar o número de funcionários e centros de registo de nascimento, 
especialmente nas zonas rurais; 
 

 Assegurar que as mães jovens recebem o apoio psicossocial adequado e 
conduzir educação pública para abordar a questão relacionada com a 
estigmatização das mães jovens nas escolas, bem como nas comunidades; 
 

 Melhorar a segurança das crianças, especialmente na região do Nordeste, 
onde os estudantes estão a ser recrutados para integrar grupos perigosos tais 
como o al Shabab e os professores são alvos de ataques, levando a suas 
transferências maciças sem substituição; 
 

 Trabalhar no sentido de atingir a necessária dotação orçamental de 15% para 
a saúde, em conformidade com a Declaração de Abuja; 
 

 Tomar todas as medidas apropriadas para reduzir a elevada taxa de 
mortalidade infantil e de crianças menores de cinco anos; 
 

 Adoptar uma Política Nacional para a Eliminação do Trabalho Infantil; 
 

 Instituir um Plano Nacional de Acção para combater o tráfico de seres 
humanos; 
 

 Implementar plenamente a Política Nacional para a erradicação da Mutilação 
Genital Feminina; 
 

 Alterar o Código Penal e aumentar a idade mínima de responsabilidade 
criminal de acordo com as normas internacionalmente aceites; 
 

 Assegurar uma melhor coordenação e monitorização dos serviços de 
prevenção e resposta orientados na criança no contexto da COVID-19; e 
assegurar a prestação contínua de serviços de saúde essenciais para crianças 
e intervenções de emergência de protecção infantil durante a pandemia; e 
 

 Realizar um inquérito nacional abrangente sobre os efeitos da COVID-19 nas 
crianças para gerar dados para todos os governos, ministérios e parceiros dos 
círculos eleitorais que permitam conceber intervenções apropriadas que 
protejam todas as crianças no Quénia dos efeitos da pandemia. 
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PONTO III DA AGENDA: QUESTÕES RELATIVAS À PROTECÇÃO DA CRIANÇA 
DURANTE E DEPOIS D COVID-19 

 
i. Nota de Orientação aos Estados-membros da União Africana sobre a 

COVID-19 e a seu Impacto nos Direitos e Bem-Estar das Crianças   
 

4. O ACERWC constata que para além dos seus impactos imediatos na saúde das 
crianças e dos seus pais ou cuidadores, as perturbações sociais e económicas causadas 
pelo surto de Covid-19 prejudicam os direitos e bem-estar das crianças. Relatórios indicam 
que milhões de crianças em África enfrentam ameaças crescentes à sua segurança e 
bem-estar, incluindo violência baseada no género, exploração, e separação das famílias. 
Outros estiveram, e em alguns países ainda estão, "temporariamente" fora da escola 
devido à COVID-19, com o risco de abandono permanente, especialmente de crianças em 
situações vulneráveis, tais como, a criança do sexo feminino, crianças com deficiência, 
crianças que pertencem a pais economicamente desfavorecidos e crianças que vivem em 
zonas rurais, para mencionar apenas algumas. A pandemia tem um efeito devastador no 
funcionamento da família ao limitar as fontes de rendimento dos agregados familiares, 
resultando num acesso limitado a alimentos nutritivos adequados, cuidados de saúde, 
abrigo apropriado e outras necessidades básicas, com consequências imediatas e a longo 
prazo na vida, sobrevivência e desenvolvimento das crianças.  
 
5. Neste contexto, o ACERWC elaborou Notas de Orientação aos Estados-membros 
da União Africana que incluem as seguintes medidas de protecção da criança a serem 
integradas nas respostas dos Estados à pandemia global da COVID-19. As Notas de 
Orientação recomendam aos Estados-membros que: 
 

i. Estabeleçam procedimentos de informação e comunicação amigos das 
crianças; 
 

ii. Estabelecer procedimentos e ambiente de quarentena amigos das crianças; 
  

iii. Assegurar o direito de todas as crianças à educação; 
 

iv. Assegurar o fornecimento contínuo de serviços essenciais que são cruciais 
para a vida, sobrevivência e desenvolvimento das crianças; 
  

v. Assegurar que as crianças gozem do seu direito a cuidados e protecção 
parentais; 
 

vi. As respostas devem ser adaptadas com as vulnerabilidades especiais do 
grupo de crianças em questão  
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3.2. Resposta dos Estados-membros às questões de protecção da criança e 
fórum de partilha de experiências Covid-19   

 
6. Durante a sua 35ª Sessão Ordinária, realizada em 31 de Agosto de 2020, o ACERWC 
organizou um fórum para a partilha de experiências entre os Estados-membros sobre as 
medidas que estão a tomar para mitigar o impacto da pandemia sobre os direitos e bem-estar 
das crianças.  A este respeito, ACERWC ouviu as experiências da República de Angola, da 
República Árabe do Egipto, da República Federal Democrática da Etiópia, da República 
Federal da Nigéria, e da República da África do Sul. Os representantes dos respectivos países 
destacaram as medidas que tomaram para estabelecer procedimentos de informação, 
comunicação e quarentena amigos das crianças; para assegurar o direito de cada criança à 
educação durante e para além da pandemia; para assegurar a continuidade de serviços 
essenciais que são cruciais para a vida, sobrevivência e desenvolvimento das crianças; para 
assegurar que as crianças gozem do seu direito a cuidados e protecção parental durante a 
pandemia; e para assegurar que as respostas ao Covid-19 sejam adaptadas às 
vulnerabilidades especiais de alguns grupos de crianças. Além dos Estados-membros, o 
Comité recebeu declarações sobre a questão dos direitos das crianças e a Covid-19 do 
Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Violência contra 
Crianças (SRSG-VAC); bem como das OSC.  As deliberações salientaram que a Covid-19 
resultou no encerramento das escolas, no aumento da violência e do abuso sexual, no 
aumento da pobreza infantil, na separação dos pais, no comprometimento do direito à saúde 
e do direito à vida e à sobrevivência. 

 
PONTO IV DA AGENDA: COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSÁRIO DA ADOPÇÃO DA 

CARTA AFRICANA SOBRE OS DIREITOS E BEM-ESTAR 
DA CRIANÇA   

 
4.1. Apelo do ACERWC aos Estados-membros para Celebrarem o 30º 

Aniversário da Carta da Criança Africana 
 

7. Invoca-se a Decisão do Conselho Executivo (EX.CL/DEC.1084(XXXVI)) na qual o 
Conselho "CONGRATULA-SE com a iniciativa do Comité Africano de Peritos sobre os 
Direitos e Bem-Estar da Criança (ACERWC) de liderar a celebração do 30º Aniversário da 
adopção da Carta da Criança Africana em ano 2020; e INSTA os Estados-membros da 
União Africana a tomarem medidas concretas para comemorar o Aniversário em 2020 e 
intensificar os seus esforços para assegurar a plena implementação da Carta da Criança 
Africana". Em conformidade com esta Decisão, e ciente dos notáveis progressos na 
protecção dos direitos da criança, bem como dos desafios remanescentes e emergentes 
que as crianças em África enfrentam; o Comité desenvolveu e partilhou um conjunto de 
recomendações e pontos de acção a serem tomados em consideração pelos Estados-
membros da União Africana no âmbito da comemoração do 30º aniversário da Carta. 
 
8. Os Pontos de Acção são os seguintes: 
 

i. Realizar uma celebração nacional do 30º aniversário da Carta de uma forma 
participativa;  
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ii. Ratificar a Carta Africana sobre os direitos e o bem-estar da criança;  
iii. Retirar as reservas inscritas em quaisquer disposições da Carta;  
iv. Apresentar relatórios iniciais ou periódicos sobre o estado de implementação 

da Carta;   
v. Proceder a uma avaliação da implementação da Carta a nível nacional;  
vi. Realizar uma auditoria legislativa para harmonizar as leis e políticas nacionais 

com as disposições da Carta e assegurar a existência de instituições 
funcionais para a protecção dos direitos da criança;   

vii. Implementar as recomendações e decisões do ACERWC;  
viii. Atribuir orçamentos suficientes para actividades relativas aos direitos da 

criança;   
ix. Lançar campanhas e estabelecer planos de acção para fazer face aos 

desafios temáticos dos direitos da criança a nível nacional;  
x. Colaborar com todas as partes interessadas, incluindo as Agências das 

Nações Unidas, as OSC e os meios de comunicação social;  
xi. Instituir mecanismos para assegurar a participação das crianças em assuntos 

que afectem os seus interesses. 
  

4.2. Avaliação Continental da Implementação da Agenda Africana para as 
Crianças - Agenda 2040 

 
9. Na avaliação da situação dos direitos da criança em África, o Comité pretende 
utilizar as aspirações da Agenda Africana para as Crianças 2040, a saber: Promoção de 
uma Africa Apta para as Crianças (Agenda 2040) como instrumento de medição A Agenda 
2040 foi adoptada pelo Comité durante a Comemoração do 25º Aniversário da Carta 
assinalada em 2015, e foi posteriormente adoptada pelo Conselho Executivo da União 
Africana. A Agenda desenvolve a visão da Agenda 2063 para a África que Queremos, que 
reconhece que a África irá promover o crescimento do continente e assegurar o seu futuro, 
nutrir e alimentar as suas crianças, e portanto, isso requer que estas sejam empoderadas 
através da plena implementação da Carta da Criança Africana (Parágrafo 53). Tendo isto 
em conta, a Agenda 2040 estabelece Dez Aspirações a serem alcançadas até 2040 e 
identifica passos de acção, na sua maioria a serem tomadas pelos Estados-membros da 
UA, para o primeiro período das jornadas a percorrer dividida em cinco fases de 25 anos 
cada. Trinta anos após a adopção da Carta e cinco anos desde a adopção da Agenda 
2040, o Comité constata que e ambos os documentos devem ser avaliados, pelo que foi 
feita uma avaliação continental, com vista a fazer o balanço dos progressos registados na 
concretização da protecção e realização das aspirações neles contidas. 
 
10. Avaliando a situação dos direitos da criança em África, o relatório tem os seguintes 
objectivos específicos: 
 

 identificar os progressos alcançados e os desafios enfrentados pelos Estados-
membros na implementação das aspirações da Agenda 2040 a nível interno; 
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 determinar as áreas prioritárias que necessitam de intervenção dos Estados-
membros, bem como de outras partes interessadas que afectam ampla e 
gravemente as crianças no continente; 
 

 expor os desafios contemporâneos e emergentes que as crianças estão a 
enfrentar em África; e 
 

 orientar os futuros esforços para a protecção e promoção dos direitos da 
criança em África   
 

Quadro 4.1-  Principais Conclusões e Recomendações da Avaliação Continental 
 sobre a Implementação da Agenda 2040  

 
Aspiração Principais Constatações Principais 

Recomendações 

 
Aspiração 1- A Carta 
da Criança Africana, 
supervisionada pelo 
Comité da Criança 
Africana, proporciona 
um quadro continental 
eficaz para o avanço 
dos direitos da criança   
 

 
 Os Estados Partes à Carta 

estão atrasados no 
cumprimento das suas 
obrigações de notificação nos 
termos da Carta, embora os 
mesmos Estados Partes 
estejam em dia com as suas 
obrigações de notificação nos 
termos da CDC; 
 

 Quatro Estados Partes ainda 
não retiraram as suas reservas 
a algumas disposições da 
Carta; 
 

 O envolvimento entre a 
ACERWC e as CER tem sido 
fundamental para a promoção e 
implementação da Agenda 
2040. 
 

 O período de 
apresentação dos 
Relatórios Periódicos dos 
Estados Partes deve ser 
alinhado com o da CRC, 
ou seja, aumentar a 
apresentação de 
relatórios de 5 em 5 anos 
após a apresentação do 
relatório inicial; 
 

 Os Estados Partes 
devem cumprir a sua 
obrigação de 
apresentação de 
relatórios  

Aspiração 2: 
Instituição de um 
quadro legislativo, 
político e institucional 
nacional eficaz e 
favorável às crianças 
em todos os Estados 
Partes 
 

 Nem todos os Estados têm um 
plano de acção nacional ou 
sectorial, e onde estes existem, 
há carência de meios 
suficientes de execução e de 
mecanismo de monitorização e 
avaliação são insuficientes. Isto 
é exacerbado pela falta da 
criação de ministérios 

 Os Estados Partes que 
ainda não promulgaram 
um estatuto abrangente 
da criança deveriam fazê-
lo de forma expedita 
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exclusivamente dedicados às 
crianças; 
 

 Falta de mecanismos 
funcionais em vários Estados 
para coordenar a 
implementação de programas 
intersectoriais para crianças.  
 

Aspiração 3: O registo 
de nascimento 
universal, obrigatório e 
gratuito ainda constitui 
um desafio na maioria 
dos países.   
 

 O registo de nascimento 
universal, obrigatório e gratuito 
continua a ser um desafio na 
maioria dos países; 
 

 Em alguns Estados, as 
crianças não podem obter a 
sua nacionalidade, quer das 
mães ou dos pais. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Os Estados Partes 
devem concentrar-se em 
eliminar as razões para o 
não registo de 
nascimentos, em vez de 
procurarem apenas 
melhorias estatísticas; 
isto inclui abordar a 
acessibilidade dos pontos 
de entrada CRVS, custos 
(incluindo custos de 
viagem), factores 
culturais, populações 
excluídas e 
marginalizadas (pessoas 
com deficiência, 
populações nómadas e 
rurais, crianças nascidas 
de pessoas em situação 
de migração irregular, por 
exemplo); 
 

 Países com disposições 
discriminatórias em 
matéria de cidadania ou 
aqueles cujas leis de 
nacionalidade não 
impedem a apatridia de 
empreender 
urgentemente as revisões 
legais necessárias, sendo 
dada prioridade à 
redução da apatridia de 
crianças.   
 

Aspiração 4: Todas as 
crianças sobrevivem e 

 Apenas dois Estados 
cumpriram as metas 

 Implementar medidas 
para alcançar uma 
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têm uma infância 
saudável. 
 

orçamentais em conformidade 
com as metas de Abuja ou de 
Dakar de afectação de 15% do 
orçamento nacional à saúde; 
 

 A maioria dos países africanos 
ainda tem uma necessidade 
não satisfeita de planeamento 
familiar, apesar de os serviços 
de SSR serem essenciais para 
melhorar numerosos resultados 
de saúde, tais como taxas de 
mortalidade infantil e da criança 
e prevenção do VIH, entre 
outros; 
 

 Embora o Comité se 
congratule com o facto de a 
cobertura de vacinação em 
toda a África ter aumentado 
consideravelmente, constata 
que as taxas de cobertura 
estão longe de atingir os 
objectivos, variando estas 
acentuadamente de país para 
país; 
 

 O Comité enaltece o facto de 
15 países atingiram ou 
excederam o objectivo de 
fornecer Anti-retrovirais por 
menos 90 por cento das 
mulheres grávidas que vivem 
com o VIH. A preocupação, no 
entanto, permanece no que diz 
respeito à falta de fácil acesso, 
noutros Estados, programas de 
prevenção de transmissão do 
VIH de mãe para filho.  

cobertura universal da 
saúde, acesso a serviços 
essenciais de saúde de 
qualidade e acesso a 
medicamentos e vacinas 
essenciais seguros, 
eficazes, de qualidade e a 
preços acessíveis para 
todas as crianças e 
colmatar lacunas de 
género e outras (por 
exemplo, para zonas 
urbanas versus rurais); 
 

 19 Estados devem 
reduzir a mortalidade 
materna para menos 500 
por 100 000 nados-vivos; 
 

 Assegurar que os 
serviços de saúde sexual 
e reprodutiva sejam 
acessíveis, assegurando 
ao mesmo tempo que tais 
serviços respondam às 
necessidades de 
raparigas e rapazes e 
sejam gratuitos, 
confidenciais e não 
discriminatórios; 
 

 Assegurar que a 
despistagem do VIH para 
adolescentes seja 
aumentada; 
 

 Os Estados devem 
afectar pelo menos 15% 
do orçamento nacional à 
saúde, em conformidade 
com os objectivos 
orçamentais de Abuja e 
Dakar. 

 
Aspiração 5: Cada 
criança cresça bem 

 A pobreza, fome, subnutrição e 
atrofiamento continuam a ter 

 Os programas de 
segurança social e as 
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nutrida e com acesso 
às necessidades 
básicas da vida 

impactos negativos na saúde 
da criança. Embora a 
segurança social (incluindo 
transferências monetárias) e os 
programas contra a fome 
tenham sido alargados em 
vários países, é necessário 
assegurar a recolha de dados 
para orientar as decisões no 
sentido de aumentar as 
respostas de protecção social e 
assegurar uma inclusão mais 
ampla; 
 

 A despesa média em protecção 
social em toda a África 
permaneceu estagnada nos 
últimos anos e sublinha a 
necessidade de aumentar as 
intervenções informadas sobre 
dados referente a crianças com 
necessidades específicas, para 
rapazes e raparigas, bem como 
de crianças com deficiência ou 
de outros grupos 
marginalizados; 
 

 O Comité congratula-se com as 
medidas tomadas por alguns 
Estados para estudar e 
desenvolver legislação e 
políticas orientadas para 
crianças que necessitam de 
cuidados alternativos, ou de 
apoio especial. No entanto, 
muito trabalho deve ser feito 
para assegurar que as crianças 
que necessitam de cuidados e 
protecção não sejam 
desnecessariamente 
institucionalizadas, que sejam 
reforçadas soluções 
alternativas baseadas nas 
famílias, e que sejam criados 
mecanismos para assegurar 

redes de segurança 
social devem ser 
intensificados para 
abranger pessoas mais 
vulneráveis e numa 
escala maior do que 
nunca; 
 

 Os Estados deveriam 
trabalhar com parceiros 
de desenvolvimento e 
outros peritos para 
aperfeiçoar a orientação 
das medidas a fim de 
assegurar a máxima 
atenção ao acesso das 
crianças à satisfação das 
necessidades básicas da 
vida; 
 

 As reacções à pobreza 
infantil, como a 
vagabundagem, as 
crianças que vivem na rua 
e a mendicidade infantil 
devem ser geridas dentro 
de um quadro baseado 
nos direitos, de forma a 
assegurar a dignidade de 
cada criança, e a sua 
reintegração na 
sociedade; 
 

 Os Estados devem 
acelerar os esforços de 
reforma dos cuidados, 
desenvolvendo 
programas para evitar 
separação de famílias e 
mas sim o seu 
fortalecimento, em como 
aumentar a 
disponibilidade de opções 
alternativas de cuidados 
baseados na família, e 
envidar esforços de 
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que as famílias sejam 
reforçadas e preservadas; 
   

 O Comité está preocupado com 
o facto que, em vários países, a 
legislação aplicável à adopção 
não reflecte ainda as normas e 
salvaguardas internacionais em 
matéria de adopção, apesar de 
vários Estados terem aderido à 
Convenção de Haia sobre a 
Protecção das Crianças e 
Cooperação em matéria de 
Adopção Internacional de 2015 
e apela aos Estados para que 
alterem e/ou adoptem 
legislação em conformidade 
com as circunstâncias.  

 

desinstitucionalização 
cuidadosamente 
planificados e 
financiados.      

 

Aspiração 6: Cada 
criança beneficia 
plenamente de uma 
educação de qualidade 
 

 É preocupante que 50 milhões 
de crianças antes da pandemia 
da Covid-19 encontravam-se 
fora da escola, com raparigas e 
outras crianças vulneráveis, 
incluindo crianças que vivem 
em zonas afectadas por 
conflitos, crianças com 
deficiências, crianças 
refugiadas, crianças migrantes, 
crianças deslocadas 
internamente, crianças ligadas 
à rua, e crianças de 
comunidades marginalizadas, 
entre outras excluídas; 
  

 As raparigas de todo o 
continente continuam a 
enfrentar barreiras à educação 
como resultado da pobreza, 
das normas e das práticas 
culturais, infra-estruturas 
deficientes, violência, trabalho, 
tarefas domésticas 
prolongadas, assim como 
práticas tradicionais 
prejudiciais.   

 Garantir a igualdade de 
acesso a todos os níveis 
de educação, incluindo o 
acesso gratuito e sem 
obstáculos a 12 anos de 
educação para todos os 
rapazes e raparigas; 
 

 Abordar a violência de 
género relacionada com 
a escola através de 
quadros jurídicos e 
políticos e 
complementada com 
um forte controlo e 
procedimentos de 
informação; e tomar 
medidas para assegurar 
que as atitudes 
culturais negativas 
sobre as raparigas que 
frequentam a escola 
sejam eliminadas; 
ademais, facilitar o 
desenvolvimento de 
instalações sanitárias 
que respondam às 
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 A afectação das despesas à 
educação continua a ser 
insuficiente em todo o 
continente; 
 

 O Comité nota com 
preocupação as disparidades 
na matrícula e frequência 
escolar de crianças com 
deficiência, especialmente as 
que vivem em zonas rurais, não 
obstante a maioria dos Estados 
africanos ter ratificado ou 
aderido à CRPD   

 

questões de género, 
bem como instrução 
educacional, currículos 
e manuais escolares 
que não devem conter 
preconceitos de género 
e promover a igualdade 
nas relações de género; 
 

 Adoptar ou alterar 
legislação para acabar 
com a exclusão da escola 
de alunas grávidas e 
proporcionar 
oportunidades de 
readmissão; 
 

 Proporcionar 
transferências 
monetárias aos 
pais/educadores para 
manter as raparigas na 
escola, incluindo apoio 
para aquisição de 
uniformes, livros, sapatos 
e produtos sanitários 

 
Aspiração 7: Cada 
criança é protegida 
contra a violência, 
exploração, 
negligência e abuso 
 

 A violência contra crianças está 
generalizada em toda a África 
nos lares, escolas, 
comunidades, locais de 
trabalho, e mesmo nos 
sistemas de cuidados e justiça, 
com as raparigas a correr um 
risco particular de ser vítima de 
todas as formas de maus tratos 
físicos e emocionais, abuso 
sexual, negligência, e 
exploração; 
 

 Nem todos os Estados proíbem 
a violência doméstica ou os 
castigos corporais, e existe um 
elevado grau de aceitação 
social.  

 Tomar todas as medidas 
para proibir todas as 
formas de violência 
(incluindo castigos 
corporais em todos os 
locais (incluindo escola e 
casa)), sem excepção, e 
reforçar as medidas para 
identificar, investigar e 
processar os 
perpetradores, 
fornecendo aos actores 
relevantes a formação e 
atribuição de recursos 
adequados; 
 

 Aplicar rigorosamente 
e/ou promulgar leis para 
impedir o casamento 
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 Embora tenha havido alguns 
progressos relativamente à 
adopção de 
legislação/disposições contra o 
trabalho infantil e o tráfico de 
crianças, é necessário 
assegurar a sua conformidade 
com o quadro da OIT e o 
Protocolo de Palermo, 
respectivamente; 
 

 A prevalência de práticas 
culturais nocivas continua a 
violar os direitos das raparigas 
em todo o continente; 
 

 Existem relatos sobre a 
exploração sexual de crianças 
por membros de missões de 
manutenção da paz, de forças 
de manutenção da paz, de 
trabalhadores humanitários e 
militares, e da impunidade 
destes crimes; 
 

 Esforços louváveis das 
campanhas e iniciativas da UA 
para acabar com a violência 
contra crianças em relação à 
MGF, acabar com o casamento 
prematuro, Erradicar o 
Trabalho Infantil e Forçado, o 
Tráfico Humano e Escravatura 
Moderna em África (2020-
2030), o adoptar Plano de 
Acção Regional sobre 
Albinismo em África (2017-
2021), entre outros.   

 

forçado e/ou infantil e 
gerar apoio social para a 
aplicação destas leis; 
 

 Os Estados devem 
assegurar que 
promulgam e/ou revêem 
a legislação/disposições 
contra o trabalho infantil e 
o tráfico de crianças a fim 
de garantir a sua 
conformidade com o 
quadro da OIT e o 
Protocolo de Palermo, 
respectivamente As leis 
sobre trabalho infantil 
devem ser rigorosamente 
aplicadas e abranger o 
sector informal; 
 

 Promulgar regulamentos 
para assegurar que a 
utilização da média (rádio 
e televisão) e dos meios 
de comunicação social 
abordem a questão do 
abuso e da exploração de 
crianças online; 
 

 Assegurar a recolha de 
dados desagregados 
sobre todas as formas de 
violência contra crianças.  

 

Aspiração 8: As 
crianças beneficiam de 
um sistema de justiça 
criminal sensível a eles 
 

 Lacunas significativas em todo 
o continente na garantia de 
uma abordagem à justiça 
amiga da criança e baseada 
nos direitos, com medidas e 
respostas programáticas. 

 Aumentar a idade mínima 
de responsabilidade 
criminal em todos os 
Estados Partes de modo 
a que seja fixada em 12 
anos ou mais. 
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 Sobre execuções de pessoas 
condenadas à morte com 
menos de 18 anos de idade na 
altura da prática do crime em 
dois Estados; 
 

 A falta de tribunais favoráveis a 
jovens/crianças e do acesso 
aos mesmos, especialmente 
nas zonas rurais, resulta 
também na detenção de 
crianças nos mesmos locais 
onde ficam os adultos; 
   

 Vários Estados adoptaram 
medidas e procedimentos 
relativos a crianças de pais e 
encarregados de educação 
encarcerados. Contudo, a 
maioria dos sistemas judiciais 
em todo o continente, ao impor 
penas, não tem em conta as 
necessidades únicas e os 
melhores interesses das 
crianças bem como a 
necessidade de assegurar que 
as penas atribuir sentenças de 
prisão.  
 

 A informação sobre os 
direitos das crianças, 
incluindo o seu direito de 
acesso à justiça, deve ser 
amplamente divulgada; 
 

 Adoptar normas e 
mecanismos de justiça 
sensíveis às crianças e 
ao género que também 
garantam a participação 
efectiva das raparigas em 
processos judiciais e 
administrativos 
relevantes, e garantam a 
sua segurança, 
privacidade e dignidade 
em todas as fases; 
 

 Assegurar a 
disponibilidade de 
serviços médicos e 
psicossociais formados e 
especializados para 
atender a vítimas e 
testemunhas; 
 

 Deve ser apoiada a 
realização de esforços 
para expandir o acesso 
ao desvio, e devem ser 
adoptados mecanismos 
de monitorização 
adequados para 
assegurar a eficácia 
contínua dos programas 
de desvio que foram 
desenvolvidos e 
institucionalizados. 
 

Aspiração 9: Todas as 
crianças estão livres do 
impacto dos conflitos 
armados. 
 

 Os relatórios mostram que uma 
em cada cinco crianças é 
afectada por conflitos em todo o 
continente; 
 

 Abordar as causas 
profundas dos conflitos, a 
fim de eliminar o impacto 
dos conflitos armados 
nas crianças 
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 O Comité saúda a Campanha 
da UA sobre o Silenciamento 
das Armas, a adoptada em 
vários Estados, bem como as 
iniciativas lideradas por jovens 
que procuram assegurar que 
nenhuma criança seja 
recrutada ou utilizada; 
  

 Embora a maioria dos Estados 
Partes tenha prescrito 18 anos 
ou mais como idade mínima de 
recrutamento para as forças 
armadas, vários Estados não 
tem cumprido; 
 

 A responsabilização por 
violações em situações de 
conflito continua a ser um 
problema grave; 
 

 A maioria dos Estados não 
adaptou e implementou as 
Leis Modelo da UA sobre 
Jurisdição Universal que 
prevêem a jurisdição 
universal sobre genocídio, 
crimes contra a humanidade, 
crimes de guerra e pirataria, 
tráfico de narcóticos e 
terrorismo; 
 

 Os Estados devem promulgar 
regulamentos e procedimentos 
administrativos adequados, tal 
como anteriormente expresso 
pelo CPS, para assegurar um 
controlo efectivo sobre a 
produção, exportação, 
importação, trânsito ou 
retransferências, a fim de 
impedir o fabrico ilegal e o 
tráfico ilícito de Armas de 
Pequeno Porte e Armas 
Ligeiras ou o seu desvio para 

 Adoptar planos nacionais 
de prevenção e 
desenvolver e/ou 
implementar, conforme o 
caso, planos de acção 
relativos às crianças em 
situação de conflitos 
armados que tenham em 
conta as necessidades 
específicas das 
raparigas; 
 

 Os Estados que não o 
tenham feito devem 
aumentar a idade mínima 
de recrutamento para os 
18 anos de idade, sem 
excepção; 
 

 Assegurar a 
responsabilização por 
violações graves contra 
crianças, incluindo 
através da realização de 
investigações, detenções 
e processos judiciais; 
 

 Assegurar que as 
crianças não sejam 
detidas pela sua 
associação com grupos 
armados, em caso de 
detenção, que sejam 
tratadas principalmente 
como vítimas; 
 

 Reforçar e/ou adoptar 
políticas e programas que 
prevejam protecção e 
assistência especial a 
crianças separadas e não 
acompanhadas, incluindo 
medidas para assegurar 
a sua reunificação com as 
suas famílias. 
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actores não autorizados, tais 
como grupos terroristas. 
 

Aspiração 10: As 
opiniões das crianças 
africanas são 
importantes 
 

 Vários Estados Partes das 
regiões criaram parlamentos 
infantis para assegurar o 
envolvimento das crianças nos 
processos parlamentares, 
embora muitos ainda não 
disponham deste processo de 
participativos; 
 

 A maioria dos Estados Partes 
não desenvolveu programas de 
educação parental a nível 
nacional para educar os pais 
sobre como envolver as 
crianças nos processos de 
tomada de decisão familiar em 
todos os assuntos que lhes 
dizem respeito; 
  

 Alguns países têm considerado 
os pontos de vista das crianças 
e dos jovens na monitorização 
e responsabilização de todas 
as leis, políticas e programas 
que afectam as crianças  
 

 Estabelecer mecanismos 
de envolvimento com 
crianças a nível nacional, 
para que a legislação, 
política, planificação e 
prestação e execução de 
serviços possam reflectir 
as próprias 
preocupações, 
experiências e sugestões 
das crianças; 
 

 Os governos devem 
sensibilizar os adultos e 
as crianças sobre os 
direito das crianças de 
expressarem as suas 
opiniões e as suas 
implicações de as 
crianças serem 
envolvidas na tomada de 
decisões que lhes dizem 
respeito; 
 

 Os governos também 
devem levar a cabo 
educação e preparação 
para programas de 
paternidade visando 
promover as formas mais 
democráticas de 
comunicação entre 
crianças e adultos 
através, por exemplo, de 
diálogos intergeracionais 

 
4.3. Workshops regionais sobre a Situação dos Direitos da Criança   

 
11. No contexto do 30º Aniversário da Carta da Criança Africana, a ACERWC realizou 
uma série de Workshops Regionais, de 23 a 27 de Novembro de 2020, nos quais 
participaram representantes dos Estados-membros e das cinco regiões, das CER, dos 
Institutos Nacionais de Direitos Humanos e das OSC. Na sequência dos debates, a 
ACERWC emitiu declarações finais sobre a situação dos direitos da criança em cada uma 
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das regiões da União Africana. As Declarações de Resultados identificam tendências 
comuns, grandes realizações e desafios, incluindo o caminho a seguir em matéria de 
direitos e bem-estar das crianças nas respectivas regiões.  
 
Quadro 4.2-  Participação dos Estados-membros   

 
Região e Países Representados 

 

Região Centro-Africana  República do Burundi, República do Chade, 
República do Gabão, República Democrática 
do Congo 
 

Região da África Oriental  República do Quénia, República de 
Madagáscar, República das Maurícias, 
República das Seicheles, República do 
Sudão 
 

Região da África do Norte  República Democrática Popular da Argélia; 
República Árabe do Egipto; República 
Islâmica da Mauritânia 
 

Região da África Austral República de Angola, República do 
Botswana, Reino do Lesoto, República do 
Malawi, República da África do Sul, 
República da Zâmbia, República do 
Zimbabué 
 

Região da África Ocidental Burkina Faso, República da Gâmbia, 
República do Gana, República do Níger, 
República Federal da Nigéria; República do 
Togo 

 
PONTO V DA AGENDA:  COMUNICAÇÃO 
 
12. Em conformidade com o seu mandato nos termos do Artigo 44o da Carta, o Comité 
recebeu 16 comunicações, das quais 9 estão concluídas; seis sobre o mérito e três sobre 
a admissibilidade. Considerando as Comunicações pendentes, embora apreciando os 
Estados Partes que estão a cumprir as suas obrigações de envolvimento do Comité e de 
resposta às queixas dentro dos prazos, o Comité observa que alguns Estados Partes 
correm para responder às Comunicações, apesar de vários pedidos oficiais sobre o 
assunto.       
 
13.  O quadro abaixo apresenta a situação das Comunicações pendentes perante a 
ACERWC: 
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Nome da Comunicação Ponto de Situação 
 

Comunicação  No: Comunicação 
nº: 0011/Com/001/2018 contra a 
República do Sudão 
(Apresentada em 26 de Agosto 
de 2018) 
 

No âmbito de um acordo amigável - A República do 
Sudão está a demonstrar um elevado nível de 
vontade política para abordar o assunto 
amigavelmente sob os auspícios da ACERWC.   

Comunicação no: 
0012/Com/001/2019 contra a 
República Unida da Tanzânia 
(Apresentada em 17 de Junho 
de 2019) 
 

A República Unida da Tanzânia enviou respostas 
sobre a admissibilidade da Comunicação. A 
Comunicação foi declarada admissível, a República 
Unida da Tanzânia ainda não apresentou os seus 
argumentos sobre o mérito da Comunicação.   

Comunicação nº:: 
0013/Com/001/2020 contra a 
República do Mali   
(Apresentado a 13 de Janeiro de 
2020) 

Apesar de várias Notas Verbais oficiais, a 
República do Mali ainda não apresentou a sua 
resposta sobre a admissibilidade das 
Comunicações, cujo prazo expirou há vários 
meses.   
 

Comunicação No: Comunicação 
nº: 0014/Com/002/2020 contra a 
República da África do Sul 
(Apresentada em 14 de Janeiro 
de 2020) 

A República da África do Sul informou o ACERWC 
de que enviará a sua resposta sobre a 
Comunicação. No momento da redacção deste 
relatório (Dezembro de 2020), a República da África 
do Sul ainda não apresentou as suas respostas 
sobre a admissibilidade da Comunicação. 

Comunicação nº:: 
0015/Com/003/2020 contra a 
República do Sudão   
(Apresentada em 24 Fevereiro 
de 2020) 
 

O Governo foi convidado a apresentar argumentos 
sobre a admissibilidade e a tomar medidas 
provisórias urgentes no prazo de 15 dias. Não foi 
recebida qualquer resposta da República do Sudão. 

Comunicação nº:: 
0016/Com/004/2020 contra a 
República do Sudão  
(Apresentada a 24 de Junho de 
2020) 

A República do Sudão informou a ACERWC de que 
enviará a sua resposta sobre a Comunicação. Na 
altura da redacção deste relatório (Dezembro de 
2020), a República do Sudão ainda não apresentou 
as suas respostas sobre a admissibilidade da 
Comunicação 
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PONTO VI DA AGENDA: ACTIVIDADES SOBRE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 
CONFLITO 

 
6.1. Briefing ao Conselho de Paz e Segurança sobre o Impacto da Covid-19 

nas Crianças em Situação de Conflito 
 
14. Em conformidade com a Decisão do Conselho Executivo, EX.CL/Dec.712 (XXI), 
adoptada durante a 21ª Sessão Ordinária realizada em Adis Abeba de 9 a 13 de Julho de 
2012, na qual solicitou ao CPS que tivesse em conta os direitos das crianças na sua 
agenda e cooperasse activamente com ACERWC; e as decisões e pronunciamentos do 
CPS desde 2014, o ACERWC prestou dois informes ao CPS da UA durante o ano de 
2020. 
 
15. O primeiro briefing foi feito sobre o impacto da pandemia da COVID-19 na 
segurança e bem-estar das crianças em África, na 924ª reunião do CPS realizada a 12 de 
Maio de 2020. Na sequência do briefing, onde, entre outros, o CPS: 

 
i. Elogia os Estados-membros pela introdução de plataformas educativas online 

com vista a assegurar a continuidade da educação e incentiva-os a considerar 
também programas de rádio educativos a nível nacional em todas as línguas 
oficiais nacionais, e também a desenvolver urgentemente meios e formas 
inovadoras de assegurar a continuidade de programas de alimentação 
suplementar para crianças necessitadas; 
 

ii. Encoraja os Estados-membros a adoptarem uma abordagem abrangente dos 
cuidados de saúde e, neste contexto, a continuarem a prestar atenção e a 
atribuir recursos adequados aos programas de saúde pública em curso, tais 
como a imunização e vacinação de crianças contra outras doenças mortais, 
bem como a continuarem a dar prioridade absoluta às crianças mais 
vulneráveis que vivem em situações de conflito, às crianças refugiadas e 
deslocadas internamente e às crianças que vivem com deficiências; 
 

iii. Encoraja os Estados-membros a assegurarem que as medidas relacionadas 
com o distanciamento social, quarentenas e confinamentos sejam favoráveis 
às crianças, com vista a reduzir as vulnerabilidades das crianças, 
particularmente das raparigas. No mesmo contexto, o Conselho encoraja 
também os Estados-membros a implementar a Nota Orientadora que foi 
fornecida pelo ACERWC durante a resposta à COVID-19, bem como na era 
pós-COVID-19, na mitigação do impacto da pandemia a longo prazo sobre as 
crianças; e   
 

iv. Condena a exploração de crianças, crimes e abusos, incluindo casamentos 
prematuros e práticas prejudiciais como a mutilação genital feminina e 
encoraja os Estados-membros a tomar medidas severas contra os 
perpetradores e a erradicar os casamentos prematuros, em conformidade com 
a Campanha da UA para Erradicar os Casamentos Prematuros; 
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16.  O segundo o informe foi feito sobre a protecção de crianças em situações de 
conflito em África na 965ª reunião do CPS realizada em 19 de Novembro de 2020, onde, 
entre outros, o CPS: 
 

i. Reconhece a natureza cada vez mais assimétrica dos conflitos armados no 
Continente, particularmente o aumento do extremismo violento e dos ataques 
terroristas, bem como as ameaças não convencionais emergentes à paz e à 
segurança no Continente, resultando numa maior vulnerabilidade das crianças 
ao deslocamento, separação dos seus pais, famílias e comunidades, 
exploração e outras formas de violação dos seus direitos e bem-estar. Apela 
às partes em conflito para que adiram incondicionalmente aos apelos da UA e 
da ONU ao cessar-fogo para criar corredores para os esforços de assistência 
às pessoas duplamente afectadas por conflitos persistentes e pela nova 
pandemia de coronavírus; 
 

ii. Condena veementemente o recrutamento de crianças-soldados, milícias 
armadas e a utilização de crianças como bombistas suicidas no Continente; e 
apela aos Estados-membros para que redobrem os seus esforços para 
investigar e processar todas as violações dos direitos e bem-estar das 
crianças, seguidos de medidas punitivas eficazes contra todos os 
perpetradores sem medo, favor e preconceito; 
 

iii. Reitera o seu apelo ao Presidente da Comissão da UA para que nomeie um 
Enviado Especial sobre Crianças em Situação de Conflito por Decisão da 
Conferência [Assembleia/AU/Dec.718 (XXXII)] adoptada durante a 32ª 
Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da UA realizada em 
Adis Abeba de 10 a 11 de Fevereiro de 2019, a fim de assegurar que seja 
dada especial atenção às questões dos direitos e bem-estar das crianças em 
situação de conflitos e de crises em África; e   
 

iv. Decide dedicar duas sessões por ano para receber informações do ACERWC 
e dos parceiros sobre a situação das crianças em situações conflitos armados 
e de crises no Continente, e sobre os progressos feitos na implementação de 
decisões anteriores. 

 
6.2.  Comentário Geral sobre o Artigo 22o da Carta da Criança Africana sobre 

Crianças em Situação de guerra, Tensão e Conflito  
 

17. Com vista a explicar os elementos do Artigo 22 da Carta da Criança Africana, a 
ACERWC desenvolveu e adoptou um Comentário Geral sobre Crianças em situações de 
guerra, tensão e conflito. O valor acrescentado do Comentário Geral foi apresentado ao 
Conselho de Paz e Segurança na sua 965ª reunião realizada em 19 de Novembro de 
2020.  
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18. Apreciando a iniciativa do ACERWC a este respeito, o CPS, no seu comunicado, 
declara que "toma nota do Comentário Geral do ACERWC sobre o Artigo 22 da Carta 
Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança": Crianças em situação de conflito, que 
serve como instrumento de orientação normativa aos Estados-membros no que diz 
respeito às suas respectivas obrigações para com a protecção das crianças no contexto 
de conflitos armados em África, em conformidade com os Direitos Humanos internacionais 
e o Direito Humanitário Internacional; e congratula-se, em particular, com o aumento da 
idade de recrutamento no exército em conformidade com as respectivas obrigações ao 
abrigo do direito internacional". Para fazer do Comentário Geral um documento vivo, o 
ACERWC elaborou um resumo de política que fornece sucintamente o valor acrescentado 
do Comentário Geral e como os Estados membros podem utilizá-lo para assegurar a 
protecção das crianças em situações de conflito 

 
6.3. Estudo de balanço sobre a protecção das crianças em situações de 

conflito: avaliação das respostas da União Africana 
     
19. No contexto do tema do ano 2020, ‘’Silenciamento das Armas em África’’, o 
ACERWC solicitou um estudo para avaliar as respostas da União Africana e os seus 
mecanismos às questões das crianças em situação de conflito. O estudo apresenta um 
quadro preliminar dos esforços da UA na protecção da criança em situações de conflito; 
avalia os mecanismos da APSA, incluindo as CER/ MR para aferir o grau da integração 
da protecção da criança; identifica lacunas e formula recomendações para abordar estes 
problemas. 
 
20. O estudo analisa os seguintes pilares e mecanismos da APSA que apoiam a busca 
da paz e segurança no continente: Conselho de Paz e Segurança, Painel dos Sábios & 
FemWise, Sistema Continental de Alerta Previ, Força Africana em Estado de Alerta e 
Órgãos Estatutários da UA, tais como o CAADP,TADHP, MAAP, e as CER/MR.   
 
21. As principais recomendações sobre os resultados do estudo incluem: 
 

i.  Para a CUA, deve: 
 
- Nomear um Enviado Especial sobre Crianças em Situações de Conflito; 

 
- Finalizar a Política da UA sobre a Integração da Protecção das Crianças 

na Arquitectura Africana de Paz e Segurança (APSA); 
 

- Desenvolver um Quadro de Política de Protecção da Criança e 
Directrizes para OPS a fim de complementar as Directrizes da CdP; e 
finalizar o Projecto de Doutrina da UA sobre OPS (2019) e Directrizes da 
CdP (2010); 
 

- Fornecer recursos e financiamento para o Grupo de Trabalho 
Interdepartamental da UA sobre Protecção da Criança para permitir a 
coordenação com as CER e os Estados-membros 
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- Desenvolver indicadores sensíveis à criança para a análise e alerta 
precoce de conflitos; 
 

- Desenvolver um Índice e Directrizes para Relatórios sobre a Protecção 
da Criança em Situações de Conflito: Em conformidade com a decisão 
da Conferência da UA de estabelecer um mecanismo continental de 
monitorização, relatórios e responsabilização em matéria de protecção 
da criança, as OAP devem informar o CPS através da presidência da 
CUA sobre os seus esforços em matéria de protecção da criança; 

 

- Reforçar as parcerias UA-CER/MR para desenvolver Estratégias 
Regionais de Protecção da Criança em Situações de Conflito, 
desenvolvendo conjuntamente uma Estratégia Continental de Protecção 
da Criança e um roteiro para a protecção das crianças em situações de 
conflito.   

 
ii. As OAP da UA devem: 

 
- Estabelecer a nível da missão Unidades de Protecção Infantil e coloca-

los em pleno funcionamento, bem como estabelecer Pontos Focais de 
Protecção Infantil, e Centros Amigos da Criança em todas as missões da 
UA; 
 

- Reforçar procedimentos claros de tratamento das queixas, por exemplo, 
Comissão de Inquéritos; Advogado dos Direitos para as Vítimas (VRAs); 
 

- Institucionalizar a geração de dados de protecção da criança a nível de 
missão, através da Sala Registo de Ocorrências sobre Protecção da 
Criança (CPSR) para utilizar os indicadores sensíveis à criança de alerta 
prévio, análise e monitorização de conflitos que teriam sido 
desenvolvidos conjuntamente pelo CEWS. 
 

PONTO VII DA AGENDA: CONSULTA COM O GOVERNO DA RDC SOBRE A 
SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS NA REGIÃO DO KASAI 

 
22. Durante a sua 35ª Sessão Ordinária, realizada a 31 de Agosto - 08 de Setembro de 
2020, a Delegação do Governo da RDC informou o ACERWC sobre a situação das 
crianças afectadas pelo conflito na RDC, especificamente na Região de Kasai. Após o 
briefing, o Comité apreciou a RDC, uma vez que a presença absoluta da delegação é uma 
expressão da vontade política do lado do Governo para trabalhar com o Comité O debate 
revela os vários desafios que as crianças da RDC que são afectadas pelos conflitos 
prolongados enfrentam. Os desafios incluem: insegurança alimentar, falta de educação de 
qualidade, falta de serviços de saúde, serviços limitados de registo de nascimento, 
recrutamento de crianças para as forças armadas, e falta de responsabilização pelas 
violações dos direitos da criança.  
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23. O Comité exortou o Governo a criar instituições de governação que garantam a 
responsabilização pelos direitos da criança. O Comité decidiu ainda empreender uma 
missão de averiguação sobre a situação das crianças na RDC, particularmente na região 
de Kasai, a fim de averiguar a situação no terreno, ajudando assim, o Governo da RDC 
na melhor protecção das crianças e na implementação da Carta. 

 
PONTO VIII DA AGENDA:  ESTABELECIMENTO DE GRUPOS DE TRABALHO 

 
24. Extraindo o seu mandato no 1 do Artigo 38o da Carta da Criança Africana, que 
confere ao ACERWC o mandato de estabelecer o seu próprio Regulamento Interno, em 
conformidade com o Artigo 58o do Regulamento Interno Revisto, que prescreve que a 
ACERWC crie mecanismos especiais e atribua tarefas ou mandatos específicos a um 
determinado Membro ou Grupo de Membros em relação à preparação das suas sessões 
ou à execução de programas, estudos e projectos especiais; assim, o Comité, nas suas 
35ª e 36ª Sessões Ordinárias, criou os seguintes Grupos de Trabalho: 
 

i. Grupo de Trabalho sobre a implementação das decisões do ACERWC; 
 

ii. Grupo de trabalho sobre os direitos da criança e as alterações climáticas;    
 

iii. Grupo de trabalho sobre os direitos da criança e negócios; e  
 

iv. Grupo de trabalho sobre crianças com deficiência. 
 

25. O Comité também adoptou os ToRs e o Padrão de Funcionamento dos Grupos de 
Trabalho. Consequentemente, os compromissos dos Grupos de Trabalho serão 
devidamente comunicados ao Conselho Executivo que faz parte do relatório de 
actividades do Comité.   
 
PONTO IX DA AGENA:  ESCOLHA DO TEMA PARA O DIA DA CRIANÇA AFRICANA 

 (DAC) 16 DE JUNHO DE 2022 
 
26. O Comité escolheu o tema para o Dia da Criança Africana (DAC) para o ano de 
2022 e é o seguinte: "Eliminação de Práticas Nocivas que Afectam as Crianças": 
Progressos nas Políticas e Práticas Instituídas em 2013". 
 
PONTO X DA AGENDA:  TRANSFERINCIA DO SECRETARIADO DO ACERWC PARA 

O REINO DO LESOTO 
 
27. Em conformidade com a Decisão do Conselho Executivo, EX.CL/Dec.1010 
(XXXIII), na qual o Conselho decide que o Reino do Lesoto acolherá o Secretariado do 
ACERWC, o acordo de acolhimento foi assinado pelo Reino do Lesoto e pela Comissão 
da União Africana em 06 de Fevereiro de 2020. Por conseguinte, na altura da elaboração 
do presente relatório, em Dezembro de 2020, decorrem os preparativos para a referida 
transferência do Secretariado e do seu Pessoal para Maseru, que ocorra antes do final do 
ano de 2020.  
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RECOMENDAÇÕES 
 

28. Em conclusão, o Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da 
Criança gostaria de chamar a atenção do Conselho Executivo para as seguintes questões: 

 
 Felicitar a República Democrática do Congo pela ratificação da Carta Africana 

dos Direitos e do Bem-Estar da Criança;  
 

 Instar os cinco Estados-membros que ainda não ratificaram a Carta da Criança 
Africana para que a acelerem a sua ratificação; 
 

 Felicitar os Estados Partes que apresentaram os seus relatórios sobre a 
implementação da Carta da Criança Africana e exortar aqueles que ainda não 
o fizeram para que cumpram as suas obrigações de apresentação de 
relatórios; 
 

 Encorajar os Estados Partes que fizeram reservas sobre as disposições da 
Carta da Criança Africana a considerarem a sua retirada; 
 

  No contexto do 30º aniversário da adopção da Carta da Criança Africana, 
encorajar os Estados-membros a avaliar a implementação da Carta a nível 
nacional; realizar uma auditoria da legislação no sentido de harmonizar as leis 
e políticas nacionais com as disposições da Carta da Criança Africana e 
assegurar a existência de instituições funcionais no domínio de protecção dos 
direitos da criança; implementar as recomendações e decisões do ACERWC; 
atribuir orçamentos suficientes para os trabalhos liados ao respeito dos 
direitos da criança; e colaborar com todas as partes interessadas, incluindo as 
agências das Nações Unidas, as OSC, as organizações de crianças e os 
meios de comunicação social para assegurar a plena implementação da Carta 
da Criança Africana; 
 

 Manifestar apreço aos Estados-membros pelas medidas que tomaram de 
comemorar o 30º Aniversário da Carta da Criança Africana e recomendar que 
as actividades em torno dessa comemoração continuem no ano 2021, 
juntamente com o tema do Dia da Criança Africana para o Ano 2021 - "30 anos 
após a adopção da Carta: acelerar a implementação da Agenda 2040 para 
uma África apta para as crianças"; 
 

 Saudar a Nota Orientadora do ACERWC sobre a COVID-19 e as suas 
implicações nos Direitos e Bem-Estar das Crianças e recomendar aos 
Estados-membros que: estabeleçam procedimentos de informação e 
comunicação amigos das crianças na luta contra a Covid-19; assegurem a 
continuidade do direito de todas as crianças à educação, prestem serviços 
essenciais e cuidados e protecção parentais para todas as crianças no seu 
território; e assegurem que as respostas da Covid-19 sejam adaptadas às 
vulnerabilidades específicas das crianças. 
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 Saudar o relatório do ACERWC sobre a avaliação da implementação da 
Agenda de Africa para a Criança (Agenda 2040), e encorajar os Estados-
membros a trabalharem no sentido de atingir a plena implementação das 
Aspirações desta Agenda 2040; 

 
 Adoptar o tema do Dia da Criança Africana para o ano de 2022, a saber: 

"Eliminar as práticas nocivas que afectam as crianças": Progresso das 
Políticas e Práticas desde 2013";  

 
 Enaltecer a República do Quénia por ter apresentado o seu Relatório 

Periódico sobre a implementação da Carta da Criança Africana, e encorajar o 
mesmo a trabalhar rumo a plena implementação das Observações e 
Recomendações Finais da ACERWC; 
 

 Reiterar a importância do procedimento de comunicação do ACERWC, 
estabelecido nos termos do Artigo 44º da Carta da Criança Africana, e exortar 
os Estados-membros interessados a cumprirem as suas obrigações nos 
termos da Carta, respondendo aos pedidos do Comité e implementando as 
decisões as suas;    

 

 Saudar a decisão do Conselho de Paz e Segurança de dedicar duas sessões 
por ano para receber informações do ACERWC e parceiros afins sobre a 
situação das crianças em zonas conflitos armados e crises no Continente, e 
os progressos realizados na implementação de decisões passadas; 

 

 Encorajar os Estados-membros interessados a implementar as 
recomendações do Conselho de Paz e Segurança sobre questões de 
protecção das crianças em situação de conflito; em particular, a condenar 
veementemente o recrutamento de crianças-soldados, milícias armadas e a 
utilização de crianças como bombistas suicidas; e apela aos Estados-
membros para que redobrem os seus esforços no sentido de investigar e 
processar todas as violações dos direitos e bem-estar das crianças, 
acompanhadas de medidas punitivas eficazes contra todos os perpetradores 
sem medo, favorecimento e preconceito; 

 

 Reiterar a Decisão da Conferência [Assembleia/AU/Dec.718 (XXXII)] 
adoptada durante a 32ª Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo 
da UA realizada em Adis Abeba de 10 a 11 de Fevereiro de 2019 e exortar o 
Presidente da Comissão da UA a nomear urgentemente um Enviado Especial 
sobre Crianças em Situações de Conflito;   

 

 Saudar o Comentário Geral do ACERWC sobre o Artigo 22 da Carta Africana 
dos Direitos e Bem-Estar da Criança quanto a Crianças em Situações de 
Guerra, Conflito e Tensão, que serve como instrumento de orientação 
normativa para os Estados-membros no que diz respeito às suas respectivas 
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obrigações de oferecer protecção das crianças no contexto de conflito armado; 
e encoraja os Estados-membros a fazerem uso dos princípios previstos no 
Comentário Geral; 

 

 Saudar a avaliação do ACERWC sobre as respostas da União Africana e os 
seus mecanismos em relação a questões das crianças em situação de conflito, 
apelar à CUA, no que tange aos pilares e mecanismos da APSA para 
implementar as recomendações, e assegurar a integração da protecção das 
crianças nas suas actividades;   

 

 Congratular-se com a criação dos Grupos de Trabalho do ACERWC sobre a 
implementação das decisões, nomeadamente: Grupo de Trabalho sobre os 
direitos da criança e as alterações climáticas; Grupo de Trabalho sobre os 
direitos da criança e as empresas; e Grupo de Trabalho sobre as crianças com 
deficiência; e encorajar os Estados-membros a apoiar e cooperar com o 
mandato e as actividades destes Gabinetes; 

 

 Felicitar o Reino do Lesoto e a CUA pela finalização da transferência do 
Secretariado do ACERWC; encorajar o país de acolhimento a continuar a 
fornecer o apoio necessário nos termos do acordo de acolhimento; e exortar 
a CUA a finalizar o recrutamento de pessoal e a transferência de recursos para 
o bom funcionamento do Escritório recentemente criado em Maseru, o Reino 
do Lesoto  
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PROJECTO DE DECISAO DO ACERWC 
 
O Conselho Executivo,  
 
1. TOMA NOTA do Relatório do Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e 

Bem-Estar da Criança (ACERWC) 
 
2. ADOPTA o Relatório e Saúda o Comité pelo trabalho feito no 

acompanhamento da implementação da Carta dos Direitos e Bem-Estar da 
Criança e agradece a todos os Estados-membros cujo mandato expira em 
Fevereiro de 2021 pelo serviço prestado ao Comité com espírito de dedicação 
e lealdade. 

 
3. SAUDA as actividades levadas a cabo pelo ACERWC de celebrar o 30o 

Aniversario da adopção da Carta da Criança Africana; 
 
4. EXPRESSAR APREÇO aos Estados-membros pelas medidas tomadas de 

comemorar o 30 Aniversario de celebrar o 30o Aniversario da Carta da Criança 
Africana; e  

 
5. RECOMENDA que as actividades em torno da comemoração continuem no 

ano de 2021, juntamente com o tema do Dia da Criança Africana para o Ano; 
 
6. RECOMENDA AINDA aos Estados-membros que avaliem a implementação 

da Carta a nível nacional; realizem auditorias legislativas para harmonizar as 
leis e políticas nacionais com as disposições da Carta da Criança Africana e 
garantam a existência de instituições funcionais para a protecção dos direitos 
da criança; implementem as recomendações e decisões do ACERWC; 
aloquem orçamentos suficientes para o trabalho relativo aos direitos da 
criança; e colaborem com todas as partes interessadas, incluindo as Agências 
das Nações Unidas, as OSC, as organizações de crianças e os meios de 
comunicação social para garantir a plena implementação da Carta da Criança 
Africana; 

 
7. SAÚDA a Nota Orientadora do ACERWC sobre a COVID-19 e as suas 

implicações nos Direitos e Bem-Estar das Crianças; e RECOMENDA aos 
Estados-membros que: criem procedimentos de informação e comunicação 
amigos da criança na luta contra a COVID-19; assegurarem a continuidade do 
direito de todas as crianças à educação, prestem serviços essenciais e 
cuidados e protecção parentais para todas as crianças no seu território; e 
garantam que os planos nacionais de recuperação pós-COVID-19 incorporem 
os quatro princípios fundamentais dos direitos da criança no centro, 
nomeadamente: sobrevivência, vida e desenvolvimento, não discriminação, 
melhor interesse da criança e sua participação; 

 
8. FELICITA a República Democrática do Congo pela ratificação da Carta 

Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança; e INSTA os Estados-membros 
que ainda não ratificaram a Carta que considerem a ratificação da Carta com 
urgência; 
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9. EXPRESSA APREÇO aos Estados Partes que apresentaram os seus 
relatórios sobre a implementação da Carta da Criança Africana; e INSTA 
aqueles que ainda não apresentaram os seus relatórios ao Comité a 
cumprirem as suas obrigações de apresentação dos mesmos; 

10. INCENTIVA os Estados Partes que formularam reservas sobre as disposições 
da Carta da Criança Africana a considerarem a sua retirada; 

 
11. FELICITA a República do Quénia pela apresentação do seu Relatório 

Periódico sobre a implementação da Carta da Criança Africana, e INCENTIVA 
o mesmo a trabalhar para a plena implementação das Observações e 
Recomendações Finais do ACERWC; 

 
12. ADOPTA o tema para o Dia da Criança Africana (DCA) 2022 a ser celebrado: 

"Eliminação das Práticas Nocivas que Afectam as Crianças": Progressos 
nas Políticas e Práticas Instituídas em 2013" e SOLICITA aos Estados-
membros que comemorem o CDA e apresentem um relatório sobre a 
implementação das recomendações do Comité; 

 
13. CONGRATULA-SE com o relatório do ACERWC sobre a avaliação da 

situação da implementação da Agenda Africana para as Crianças (Agenda 
2040); e INCENTIVA os Estados-membros a trabalharem no sentido da plena 
implementação das Aspirações no âmbito da Agenda 2040; 

 
14. REITERA a importância do procedimento de Comunicações do ACERWC 

estabelecido nos termos do Artigo 44º da Carta da Criança Africana, e APELA 
aos Estados-membros interessados para que cumpram as suas obrigações 
fixadas pela Carta, respondendo aos pedidos do Comité e implementando as 
suas decisões; 

 
15. SAÚDA a decisão do Conselho de Paz e Segurança de dedicar duas sessões 

por ano para receber informes do ACERWC e parceiros afins sobre a situação 
das crianças em conflitos armados e crises no Continente; e INCENTIVA os 
Estados-membros interessados a implementarem as recomendações do 
Conselho de Paz e Segurança; 

 
16. REITERA a Decisão da Conferência [Assembly/AU/Dec.718(XXXII)] adoptada 

durante a 32ª Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da UA 
realizada em Adis Abeba de 10 a 11 de Fevereiro de 2019, e APELA ao 
Presidente da Comissão da UA para que conclua urgentemente a nomeação 
de um Enviado Especial sobre Crianças em Situações de Conflito; 

 
17. ENALTECE o Comentário Geral do ACERWC sobre o Artigo 22º da Carta 

Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança relativamente às Crianças em 
Situações de Guerra, Tensão e Conflito, e INCENTIVA os Estados-membros 
a utilizá-lo como instrumento de orientação normativa em relação às suas 
respectivas obrigações em matéria de protecção das crianças no contexto de 
guerra, tensão e conflito; 

 
18. SAÚDA a avaliação do ACERWC sobre as respostas da União Africana e os 

seus mecanismos às questões das crianças em situação de conflito, e APELA 
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à CUA, aos pilares e mecanismos da APSA para implementarem as 
recomendações, e assegurar a integração da protecção das crianças nas suas 
políticas e actividades nacionais; 

 
19. SAÚDA a criação dos Grupos de Trabalho do ACERWC sobre a 

implementação das decisões; Grupo de Trabalho sobre os direitos da criança 
e as alterações climáticas; Grupo de Trabalho sobre os direitos da criança e 
as empresas; e Grupo de Trabalho sobre as crianças com deficiência; e 
INCENTIVA os Estados-Membros a apoiarem e cooperarem com o mandato e 
as actividades destes Gabinetes; 

 
20. FELICITA o Reino do Lesoto e a CUA pela assinatura do acordo de 

acolhimento e devem  assegurar a transferência do Secretariado do ACERWC; 
 
21. INCENTIVA o país de acolhimento para que continue a prestar o apoio 

necessário nos termos do acordo de acolhimento; e EXORTA a CUA a finalizar 
o recrutamento de pessoal e a transferência de recursos para o bom 
funcionamento dos Escritórios recentemente criados em Maseru, no Reino do 
Lesoto. 
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