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RELATÓRIO ANUAL DO SUBCOMITÉ ALARGADO DO CRP DE COOPERAÇÃO 
MULTILATERAL 

 
Introdução 
 
1. Durante o período em análise e apesar da situação peculiar caracterizada pela 
pandemia da COVID-19, o Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral 
(SCWMC), sob a Presidência de S.Ex.ª o Senhor Fafré Camara, Embaixador e 
Representante Permanente da República do Mali, realizou cinco (5) reuniões, 
nomeadamente: 
 

(i) A 44.ª Reunião do Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral, 
realizada no dia 09 de Janeiro de 2020, durante a qual os Estados-membros 
procederam a análise do Projecto de Relatório Anual do Subcomité Alargado 
do CRP de Cooperação Multilateral de 2019, bem como o Projecto de 
Decisões sobre Cooperação Multilateral, em preparação para a Cimeira da 
UA de Fevereiro de 2020; 
 

(ii) A 45.ª Reunião do Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral, 
realizada no dia 25 de Fevereiro de 2020, que constituiu uma oportunidade 
para os Estados-membros procederem a análise dos Projectos de 
Documentos de Trabalho iniciais para a 2.ª Reunião Ministerial UA-UE; 
 

(iii) A 46.ª Reunião do Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral, 
realizada nos dias 13 e 27 de Maio de 2020, que analisou os projectos de 
documentos de trabalho para a 5.ª Cimeira África-Árabe, bem como o 
Projecto de Comunicado, o Projecto de Agenda e de Programas para a 2.ª 
Reunião Ministerial e de Altos Funcionários da UA-UE; 
 

(iv) A 47.ª Reunião do Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral, 
realizada nos dias 28 de Julho e 06 de Agosto de 2020, durante a qual o 
Subcomité analisou o Projecto de Comunicado para a 2.ª Reunião Ministerial 
UA-UE, o Projecto de Relatório do Retiro do Subcomité de Cooperação 
Multilateral, realizado de 13 a 15 de Dezembro de 2019, em Mombaça, 
Quénia, e foi informado pelo Departamento de Comércio e Indústria sobre os 
preparativos para a 7.ª Edição do Fórum Empresarial UE-UA a ser realizado 
à margem da 6.ª Cimeira UE-UA; 
 

(v) A 48.ª Reunião do Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral, 
realizada no dia 06 de Novembro de 2020, durante a qual os Estados-
membros foram informados sobre o processo de negociação pós-2020 ACP-
UE; a implementação do Plano de Acção da TICAD 7 de 2019 de 
Yokohama, realizada em 2019, em Yokohama, Japão, bem como o ponto da 
situação das reuniões de parceria previstas para 2020, e a elaboração do 
Quadro de Estratégias e Políticas das Parcerias da UA. 
 



EX.CL/1245(XXXVIII) 
Pág. 2 

 

 

2. O Subcomité centrou o seu trabalho principalmente na análise da implementação 
das decisões do Conselho Executivo que vão desde a preparação para a 5.ª Cimeira 
África - Árabe, a ser realizada em Riade, Arábia Saudita, a 2.ª Reunião Ministerial União 
Africana (UA)-União Europeia (UE), a 15.ª Reunião dos Altos Funcionários do Comité de 
Coordenação da Parceria África-Árabe, realizada em formato virtual no dia 27 de Agosto 
de 2020, até aos compromissos assumidos durante a Cimeira da Conferência 
Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África (TICAD), realizada em 
Yokohama, Japão, nos dias 26 a 31 de Agosto de 2019. 
 
3. Para além do acima exposto e em conformidade com a Decisão do Conselho 
Executivo EX.CL/Dec.1073 (XXXVI), tomada durante a sua trigésima sexta sessão 
ordinária, realizada nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 2020, em Adis Abeba, Etiópia, 
“Solicitar ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, a elaborar um Documento-
Quadro de Estratégias e Políticas das Parcerias a ser analisado na Trigésima Oitava 
Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em Fevereiro de 2021”, o Subcomité Alargado 
do CRP de Cooperação Multilateral foi informado sobre as medidas tomadas pela 
Comissão para a elaboração de um projecto de Quadro de Estratégias para as Parcerias 
da UA. 
 
4. O presente Relatório, que está dividido em duas partes, resume as questões 
discutidas e as conclusões alcançadas nas reuniões acima mencionadas. A primeira 
parte aborda questões gerais relacionadas com as Parcerias, enquanto a segunda parte 
resume as deliberações relativas a cada Parceria.  
 
Parte I. Questões Gerais sobre as Parcerias 
 

1.1 Elaboração de um Quadro de Estratégias e Políticas das Parcerias da 
UA 

 
5. Em 2014, o Conselho Executivo solicitou que a Comissão, através da Divisão de 
Gestão e Coordenação das Parcerias (PMCD), em estreita colaboração com o 
Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral (Subcomité Alargado do CRP 
de Cooperação Multilateral), proceder a uma avaliação pormenorizada das Parcerias da 
União Africana com o resto do mundo. No entanto, este processo foi realizado, depois da 
apresentação do Relatório de Avaliação para análise por parte dos Estados-membros, 
tendo ficado claro que o Relatório não abordava de forma exaustiva todas as questões 
relacionadas com as Parcerias. 
 
6. Na sequência de vários processos consultivos com os Estados-membros a 
diferentes níveis, o Retiro do Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral 
(Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral), realizado de 13 a 15 de 
Novembro de 2019, em Mombaça, Quénia, procedeu a revisão de todas as Parcerias da 
União Africana e formulou recomendações específicas. Mais importante ainda, o retiro 
de três dias recomendou a elaboração de um Quadro de Estratégias e Políticas da União 
Africana, que deverá orientar o envolvimento da UA com o resto do mundo. 
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7. Em conformidade com esta recomendação, durante a Trigésima Sexta Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo, realizada nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 2020, em 
Adis Abeba, Etiópia, foi tomada a Decisão EX.CL/Dec.1073 (XXXVI), n.º 81, solicitando 
que “o CRP, em estreita colaboração com a Comissão, elabore um Documento-Quadro 
de Estratégias e Políticas das Parcerias a ser analisado pela Trigésima Oitava Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo, em Fevereiro de 2021”. 
 
8. Na sequência da Decisão, a Comissão deu início ao processo de recrutamento de 
dois (2) consultores que deveriam trabalhar na elaboração do Quadro de Estratégias e 
Políticas das Parcerias, sob a orientação da Comissão. Embora o processo tenha sido 
gravemente afectado pelo surto da pandemia da COVID-19, a Comissão pode: 
 

(i) Concluir os Termos de Referência para publicação e o Pedido de 
Manifestação de Interesse foi anunciado no Website da UA no dia 20 de 
Outubro de 2020, com o prazo fixado para o dia 06 de Novembro de 2020; 
 

(ii) Colaborar estreitamente com a AUDA-NEPAD na identificação da estrutura e 
processos necessários para o desenvolvimento de um documento 
abrangente; 
 

(iii) Comunicar com os CER, Órgãos da UA e Agências Especializadas e 
Departamentos Técnicos da Comissão para sensibilizá-los sobre o processo. 
Solicitou-se igualmente às partes interessadas acima mencionadas que 
designassem pontos focais que servirão como pessoas de recurso; 
prestando informações relevantes, conforme solicitado, e estabelecendo a 
ligação com os Consultores, sempre que necessário; 
 

(iv) Em colaboração com a AUDA-NEPAD, preparou a informação de base 
necessária de acordo com as directivas do Subcomité Alargado do CRP de 
Cooperação Multilateral, que servirá de orientação para os Consultores na 
elaboração do Quadro. 
 

9. Durante a 48.ª Reunião do Subcomité Alargado do CRP de Cooperação 
Multilateral (SCWMC), os Estados-membros concordaram em criar um Grupo de 
Trabalho Conjunto com a Comissão, a fim de fornecer contribuições substanciais que 
orientarão os conhecimentos técnicos dos consultores contratados para elaborar a 
Estratégia de Parcerias e o Quadro de Políticas da UA. O Grupo de Trabalho trabalhará 
de acordo com princípios e um mandato claro a serem desenvolvidos pela Comissão 
para apreciação pelo SCWMC. 
 
10. Prevê-se que o Quadro de Estratégias e Políticas das Parcerias esteja pronto e 
concluído para apresentação ao Conselho Executivo em Julho de 2021. 
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Recomendações 
 
11. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 
 

(i) Solicitar ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, a AUDA-NEPAD 
e as Comunidades Económicas Regionais (CER), a concluir a elaboração do 
projecto do Documento-Quadro de Estratégias e Políticas das Parcerias para 
apresentação ao Conselho Executivo em Janeiro/Fevereiro de 2022; 
 

(ii) Solicitar ainda ao CRP que assegure que a Comissão prepare um roteiro 
abrangente com um calendário específico, durante o primeiro trimestre de 
2021, para a elaboração e finalização da Estratégia de Parcerias e do Quadro 
Políticas; 
 

Parte II. Questões Específicas das Parcerias 
 

2.1 Parceria UE-UA 
 

12. O Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral fez o 
acompanhamento dos preparativos para a 2.ª Reunião Ministerial União Africana (UA)-
União Europeia (UE), inicialmente prevista para os dias 04 e 05 de Maio de 2020, em 
Kigali, Ruanda. 
 
13. No dia 25 de Fevereiro de 2020, o Subcomité Alargado do CRP de Cooperação 
Multilateral iniciou o processo de revisão do Projecto de Comunicado iniciado pela 
Comissão, bem como dos Projectos de Agenda e Programas de Trabalho para a 
Reunião Ministerial e a sua reunião preparatória de Altos Funcionários para a 2.ª 
Reunião Ministerial UA-UE. 
 
14. No entanto, após o surgimento da pandemia da COVID-19, a dinâmica dos 
preparativos para a 2.ª Reunião Ministerial UA-UE abrandou e, eventualmente, a rápida 
propagação da pandemia levou ao adiamento da referida Reunião. 
 
15. Apesar de todas as limitações impostas pela pandemia da COVID-19, os Estados-
membros continuaram o seu trabalho utilizando meios virtuais e, em Julho de 2020, 
adoptaram o Projecto de Comunicado para a 2.ª Reunião Ministerial UA-UE e 
autorizaram a Comissão a partilhar o documento para apreciação da União Europeia. O 
Projecto de Comunicado foi subsequentemente remetido à UE, que procedeu à revisão 
do documento e enviou o seu primeiro comentário à Comissão no início de Setembro de 
2020. 
 
16. Durante o mesmo período de Julho a Agosto de 2020, e na sequência de 
consultas entre o Presidente do Conselho Executivo da UA e os líderes da UE, foi 
acordado que a 2.ª Reunião Ministerial UA-UE se realizaria em formato virtual no dia 28 
de Setembro de 2020, ao passo que a 6.ª Cimeira UE-UA se realizaria nos dias 28 e 29 
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de Outubro de 2020, precedida pelas suas reuniões preparatórias de Altos Funcionários 
e Ministeriais. A Nota Verbal da Embaixada da África do Sul em Adis Abeba, Etiópia, que 
comunicou as datas acima mencionadas, foi então transmitida a todos os Estados-
membros da UA. 
 
17. Em preparação para a Reunião Ministerial UA-UE em formato virtual, conforme 
indicado acima, foi realizada uma Reunião do Comité Director Conjunto da Parceria UA-
UE, no dia 14 de Setembro de 2020, e analisou o Projecto de Comunicado, bem como 
outras medidas práticas para a Reunião Ministerial e os preparativos da Cimeira. 
Durante a referida reunião, a UE informou o Comité Director Conjunto que a sua 
liderança havia concordado com o Presidente da União para o adiamento da 6.ª Cimeira 
UE-UA para permitir a realização de uma Cimeira presencial. Consequentemente, a UE 
assinalou que devido a este novo elemento, seria lógico que a Reunião Ministerial fosse 
igualmente adiada. 
 
18. A Reunião do Comité Director Conjunto realizada no dia 14 de Setembro de 2020, 
procedeu igualmente a análise do Projecto de Comunicado para a 2.ª Reunião 
Ministerial UA-UE e concordou que, uma vez que a Reunião Ministerial seria 
provavelmente adiada, seria importante para a UE procedesse a revisão dos seus 
comentários e alterações e trabalhasse no projecto de documento proposto pela UA. 
Além disso, o Presidente do CRP (Co-Presidente do Comité Director Conjunto) salientou 
que a Reunião Ministerial deveria centrar-se principalmente no acompanhamento dos 
progressos registados desde Abidjan e, portanto, não se antecipar em relação às áreas 
de cooperação para a 6.ª Cimeira UE-UA. Por conseguinte, a UE concordou em 
trabalhar com base no Projecto de Comunicado proposto pela UA. Deste modo, prevê-se 
que as duas partes continuem a dialogar através das reuniões do Comité Director 
Conjunto com vista a resolver quaisquer questões litigiosas e chegar a acordo sobre um 
Projecto de Comunicado Conjunto para a 2.ª Reunião Ministerial UA-UE. 
 
19. É importante indicar que o Presidente da União, Sua Excelência o Presidente 
Cyril Ramaphosa, em conformidade com uma Carta ao Presidente do Conselho 
Europeu, concordou, em consulta com a Mesa da Conferência, com o adiamento da 6.ª 
Cimeira UE-UA para 2021. 
 
Recomendações 
 
20. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 

 
(i) Solicitar ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, no sentido de 

chegar a acordo com a UE sobre uma data adequada para a 2.ª Reunião 
Ministerial UA-UE, a ser realizada em 2021, em Kigali, Ruanda, sujeita à 
melhoria das condições de saúde pública causadas pela pandemia da 
COVID-19 e a estudar a possibilidade de realizar a Reunião Ministerial por 
meios virtuais após consultas com a UE; 
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(ii) Solicitar também ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, o 
Grupo de Embaixadores Africanos em Bruxelas e a UE, no sentido de 
chegar a acordo sobre datas adequadas para a 6.ª Cimeira UE-UA e suas 
reuniões estatutárias preparatórias a serem realizadas em 2021, na 
Europa, sujeitas à melhoria das condições de saúde pública causadas pela 
pandemia da COVID-19 e em conformidade com as decisões relevantes da 
UA que regem as reuniões de parceria; 

 

(iii) Solicitar ainda ao CRP que inicie os processos preparatórios das Reuniões 
acima mencionadas e convidar a Comissão a disponibilizar aos Estados- 
membros todos os documentos relevantes a este respeito 

 
2.2 Parceria África-Árabe 

 
21. De acordo com a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1073 (XXXVI), 
tomada durante a sua 36.ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 
2020, em Adis Abeba, Etiópia, que: (i) Tomou nota do adiamento da 5.ª Cimeira África-
Árabe e da proposta da Liga dos Estados Árabes (LEA) de a realizar no dia 16 de Março 
de 2020; e (ii) Solicitou ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão e o 
Secretariado Geral da Liga dos Estados Árabes, no sentido de elaborar os documentos 
de trabalho da 5.ª Cimeira África-Árabe e adoptar o Projecto de Plano de Acção 
Conjunto da Parceria África-Árabe e o seu mecanismo de financiamento para análise na 
5.ª Cimeira África-Árabe, o Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral, em 
estreita colaboração com a Comissão, iniciou o processo preparatório da 5.ª Cimeira 
África-Árabe a ser realizada em Riade, Reino da Arábia Saudita. 
 
22. Foi neste contexto que o Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral 
analisou e adoptou os projectos de documentos de trabalho, elaborados pela Comissão, 
para a 5.ª Cimeira África-Árabe: 
 

a) Projecto de prioridades da União Africana para a 5.ª Declaração da Cimeira 
África-Árabe; 
 

b) Um Projecto de Relatório de Progresso sobre a implementação das 
Resoluções da 4.ª Cimeira África-Árabe realizada em Malabo, Guiné 
Equatorial, nos dias 22 e 23 de Novembro de 2016; 
 

c) Projectos de Agendas e Programas de Trabalho para a. 5.ª Cimeira África-
Árabe e as suas reuniões estatutárias preparatórias de Altos Funcionários e 
Reuniões Ministeriais. 
 

23. Os projectos de documentos acima mencionados, elaborados pela União 
Africana, foram partilhados com o Secretariado Geral da Liga dos Estados Árabes (LEA) 
que está encarregue de iniciar os projectos de documentos como anfitrião da 5.ª Cimeira 
África-Árabe. 
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24. Para fazer o acompanhamento dos preparativos da 5.ª Cimeira África-Árabe, dos 
progressos registados na implementação das resoluções da 4.ª Cimeira África-Árabe 
realizada em 2016, em Malabo, Guiné Equatorial, bem como para proceder a uma 
análise da situação nos países africanos e árabes no que diz respeito à pandemia da 
COVID-19 e explorar possíveis áreas de cooperação, foi realizada a 15.ª Reunião 
Conjunta de Altos Funcionários do Comité de Coordenação da Parceria África-Árabe em 
formato virtual, na quinta-feira, dia 27 de Agosto de 2020. 
 
25. Relativamente aos preparativos para a 5.ª Cimeira África-Árabe, a LEA informou a 
Reunião que estavam em curso consultas com o país anfitrião, o Reino da Arábia 
Saudita, relativamente às datas adequadas para a Cimeira, bem como aos projectos de 
documentos de trabalho, e que responderia prontamente à UA quando fossem 
apresentadas propostas. A UA respondeu que havia elaborado as suas posições 
relativamente ao Projecto de Declaração e às Agendas e Programas de Trabalho para a 
Cimeira, que haviam sido apresentados para apreciação da LEA. A LEA reagiu 
afirmando que tomou nota dos documentos da UA, mas que não iria discuti-los, uma vez 
que ainda estava a realizar consultas com o país anfitrião para a finalização dos 
projectos de documentos da parte árabe. 
 
26. Durante a 15.ª Reunião de Altos Funcionários do Comité de Coordenação 
Conjunto da Parceria África-Árabe, ambas as partes concordaram sobre todos os pontos 
de discussão e adoptaram os seguintes resultados: 
 

a) Manifestaram o seu apreço pelos esforços envidados pelos dois 
secretariados no sentido de finalizar o Plano de Acção Conjunto África-
Árabe, em preparação para a sua adopção, em conformidade com a 
Resolução (7) da 4.ª Cimeira África-Árabe; 
 

b) Reconheceram a importância do mecanismo de financiamento dos 
programas da Parceria África-Árabe para a consolidação do processo de 
parceria e manifestaram o seu apreço pelos esforços envidados na sua 
elaboração, tendo presente que a sua aprovação só teria lugar após a 
adopção do Plano de Acção Conjunto África-Árabe. A reunião tomou 
igualmente nota do pedido da República Tunisina de acolher a 1.ª Reunião 
de Coordenação África-Árabe, para proceder à discussão do mecanismo de 
financiamento; 
 

c) Reconheceram a importância de fixar urgentemente uma data para a 
Cimeira, e a necessidade da Comissão Preparatória retomar os preparativos 
para a Cimeira, sublinhando ao mesmo tempo o importante papel que a 
Cimeira pode desempenhar na elevação da Parceria África-Árabe. A reunião 
saudou igualmente a oferta feita pelo BADEA de fazer parte dos preparativos 
da Cimeira e reiterou a necessidade de todos os Estados-membros da UA e 
Árabes participarem na Cimeira; 
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d) A reunião apelou aos peritos em causa das duas Organizações no sentido 
de acompanharem os novos acontecimentos relacionados com a Pandemia 
da COVID-19, e a coordenarem os planos e estratégias em resposta à 
mesma. 
 

27. Importa realçar que desde a 15.ª Reunião de Altos Funcionários do Comité de 
Coordenação, realizada no dia 27 de Agosto de 2020, não se registaram progressos 
substanciais. De igual modo, a Comissão ainda não recebeu qualquer comunicação 
formal da LEA ou do país anfitrião sobre o adiamento da 5.ª Cimeira África-Árabe, bem 
como sobre novas propostas para as datas da referida Cimeira. 
 
Recomendações 
 
28. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 
 

(i) Tomar nota do trabalho levado a cabo pela UA no que diz respeito à definição 
das prioridades da UA, assim como sobre os projectos de documentos de 
trabalho propostos para a 5.ª Cimeira África – Mundo Árabe. 
 

(ii) Solicitar ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, o Secretariado 
Geral da Liga dos Estados Árabes e o país anfitrião da 5.ª Cimeira África-
Árabe, o Reino da Arábia Saudita, no sentido de chegar a acordo sobre as 
datas adequadas para a realização da 5.ª Cimeira África-Árabe e das suas 
reuniões estatutárias preparatórias em 2021, em Riade, Arábia Saudita, 
sujeita à melhoria das condições de saúde pública causadas pela pandemia 
da COVID-19. 
 

2.3 Parceria África-Índia 
 

29. A Reunião de Avaliação Intercalar da Parceria África-Índia, realizada em Nova 
Deli, Índia, nos dias 11 e 12 de Setembro de 2019, procedeu à avaliação do estado de 
implementação dos projectos acordados durante a 3.ª Cimeira do Fórum Índia-África, 
realizada em 2015, e reconheceu a necessidade da Parceria centrar-se nos aspectos 
multilaterais da cooperação com base na Agenda 2063 da União Africana. 
 
30. Relativamente à realização da 4.ª Cimeira África-Índia, a Trigésima Terceira 
Sessão Ordinária da Conferência da União Africana, realizada nos dias 09 e 10 de 
Fevereiro de 2020, orientou o CRP, em colaboração com a Comissão, a dar início aos 
preparativos para a 4.ª Cimeira África-Índia, que será organizada pela República 
Islâmica da Mauritânia, em 2021. 
 
31. Nesse sentido, estão actualmente a ser compilados os trabalhos sobre o próximo 
Plano de Acção Conjunto, tendo em conta a perspectiva e as áreas prioritárias de 
cooperação da União Africana. O Projecto de Plano de Acção será iniciado pela UA e 
será apresentado à Índia durante as reuniões preparatórias. 
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Recomendações 
 
32. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 
 

(i) Recordar a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), tomada 
durante a 33.ª Sessão Ordinária da Conferência da União, realizada nos dias 
09 e 10 de Fevereiro de 2020, em Adis Abeba, Etiópia, que “aprovou a oferta 
feita pela República Islâmica da Mauritânia de acolher a 4.ª Cimeira África-
Índia, a ser realizada em 2021, e solicitou ao CRP, em estreita colaboração 
com a Comissão e a Índia, a chegar a acordo sobre a data da referida 
Cimeira”, sujeita à melhoria das condições de saúde pública causadas pela 
pandemia da COVID-19; 
 

(ii) Solicitar ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, o Corpo 
Diplomático Africano em Nova Deli e a Índia, a conjugar esforços para o 
fortalecimento dos mecanismos conjuntos de monitorização e avaliação da 
Parceria África-Índia através de consultas e compromissos regulares. 
 

2.4 Parceria África-Turquia 
 

33. Em conformidade com o Comunicado da Segunda Conferência Ministerial de 
Avaliação da Parceria África-Turquia, realizada no dia 12 de Fevereiro de 2018, em 
Istambul, Turquia, ambas as partes comprometeram-se a realizar a Terceira Cimeira 
África-Turquia no segundo trimestre de 2020. Entretanto, devido ao surto da COVID-19, 
a Cimeira não se realizou. Como resultado, a Cimeira foi remarcada para ser realizada 
em Istambul, Turquia, em 2021, tal como foi determinado pela Decisão da Trigésima 
Terceira Sessão Ordinária da Conferência Assembly/AU/Dec.762 (XXXIII). 
 
34. De igual modo, não se realizaram várias actividades preparatórias previstas para 
a Cimeira. Por conseguinte, a contribuição financeira anual de apoio orçamental de 
US$1 milhão para a União Africana foi reajustada para apoiar as actividades da COVID-
19 no âmbito do CDC-Africa. 
 
Recomendações 
 
35. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 
 

(i). Recordar a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.762 (XXXIII), tomada 
durante a 33.ª Sessão Ordinária da Conferência da União, realizada nos dias 
09 e 10 de Fevereiro de 2020, em Adis Abeba, Etiópia, que "orientou o CRP, 
em estreita colaboração com a Comissão e a Turquia, a propor novas datas, 
a partir de 2021, para a realização da 3.ª Cimeira África-Turquia, em 
conformidade com a Decisão EX.CL/Dec.899 do Conselho Executivo 
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(XXVIII) Rev.2, n.º 209, de Janeiro de 2016", e Recomenda à Conferência a 
solicitar a CRP, em estreita colaboração com a Comissão, a chegar a acordo 
com o parceiro Turquia sobre as datas convenientes para a realização da 4.ª 
Cimeira África-Turquia em 2021, sujeita à melhoria das condições de saúde 
pública causadas pela pandemia da COVID-19. 
 

2.5 Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África 
(TICAD) 

 
36. As actividades centraram-se no seguimento dos resultados da Cimeira da TICAD 
7 realizada em Yokohama, Japão, em Agosto de 2019, incluindo a finalização do Plano 
de Acção de Yokohama de 2019 e os preparativos para a Cimeira da TICAD 8, a ser 
realizada na República Tunisina, em 2022. 
 
37. A finalização do Plano de Acção de Yokohama de 2019 foi marcada por um 
impasse entre a Comissão e o Japão relativamente ao papel da União Africana no 
processo TICAD, bem como a inclusão das Iniciativas/Medidas da União Africana no 
referido Plano de Acção. De notar que a Comissão rejeitou a proposta do Japão de 
eliminar as Iniciativas/Medidas da União Africana do Plano de Acção. Além disso, as 
exclusões do Japão tiveram como base uma disposição do referido Plano de Acção, que 
refere que “as medidas/iniciativas devem ser limitadas àquelas a serem realizadas sob a 
responsabilidade de cada actor e com recursos financeiros sólidos”. Como resultado, o 
Japão indicou que novas Iniciativas/Medidas da CUA, a serem incorporadas no Plano de 
Acção, deveriam ser discutidas com a Missão do Japão junto da UA. 
 
38. Como parte da finalização do Plano de Acção, foi igualmente considerada uma 
estratégia de monitorização, que seria gerida através de um website designado. Além 
disso, foi elaborada uma Nota de Orientação sobre a gestão da referida estratégia e 
sobre a modalidade de monitorização do Plano de Acção de Yokohama de 2019. 
Infelizmente, o processo de adoção da Nota de Orientação acima mencionada 
igualmente foi marcado por um impasse. A União Africana manteve a sua posição sobre 
a necessidade de finalizar o Plano de Acção de 2019 de Yokohama (incluindo as 
Iniciativas/Medidas da UA), ao mesmo tempo que a Nota de Orientação, uma vez que os 
dois documentos se complementam. Isto contraria a posição do Japão, que é a de 
adoptar a Nota de Orientação antes da finalização do Plano de Acção. 
 
39. Quanto à Cimeira da TICAD 8 a ser realizada na Tunísia, em 2022, iniciaram-se 
os preparativos em colaboração com a Tunísia. Estão em curso discussões para a 
realização de uma Reunião Ministerial no Japão, na segunda metade de 2021, depois 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio, agendados para Julho-Agosto de 2021, dependendo da 
evolução da Pandemia da COVID-19. 
 
Recomendações 
 
40. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 
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(i) Sublinhar a importância da TICAD nos processos de desenvolvimento de 

África e a enfatizar a necessidade de reforçar ainda mais o papel da União 
Africana no processo TICAD, da seguinte forma: 
 
a) Envolvimento pleno da UA no processo TICAD, bem como 

reconhecimento do seu papel legítimo na definição das áreas 
prioritárias de um Plano de Acção adequado, incluindo um calendário 
de implementação, assim como a adopção de abordagens pragmáticas 
para assegurar um papel equilibrado de todos os intervenientes; 
 

b) Reforço do alinhamento do processo TICAD às mudanças sistémicas 
em África conforme definidas, nomeadamente através da agenda de 
integração da UA, que enfatiza o envolvimento a nível regional e 
continental, a fim de contribuir de forma satisfatória para a Agenda 2063 
da UA; 
 

(ii) Indicar a posição da União Africana quanto à necessidade de finalizar o 
Plano de Acção de Yokohama de 2019, garantindo simultaneamente que os 
interesses da União Africana sejam bem integrados; 
 

(iii) Reiterar a disponibilidade da União Africana no sentido de garantir um 
processo preparatório normal e bem-sucedido para a próxima Cimeira da 
TICAD 8, a ter lugar na Tunísia, em 2022; 

 

(iv) Aprovar a realização da Reunião Ministerial de acompanhamento da TICAD 
7 no segundo semestre de 2021, em Japão, numa data a ser determinada 
em consulta com o Japão, sujeita à melhoria das condições de saúde pública 
causadas pela pandemia da COVID-19 e, se necessário, que estude a 
possibilidade de realizar a referida Reunião Ministerial por meios virtuais 
após consultas com o Japão;  

 
(v) Instruir a Comissão a elaborar e distribuir atempadamente os documentos 

de trabalho para a reunião. 
 

2.6 Parceria África-Coreia 
 

41. O 4.º Fórum Ministerial África-Coreia e a sua Reunião Preparatória de Altos 
Funcionários tiveram lugar de 06 a 08 de Dezembro de 2016, em Adis Abeba, Etiópia. O 
4.º Fórum Ministerial África-Coreia adoptou a Declaração de Adis Abeba de 2016 para 
as Parcerias África-Coreia, o Quadro de Cooperação África-Coreia 2017-2021, tendo 
solicitado a ambas as partes a realizarem consultas regulares com vista à 
implementação gradual de programas e projectos no âmbito do Quadro de Cooperação. 
 
42. De acordo com o acima exposto, ambas as partes estabeleceram as Reuniões de 
Consultas Políticas África-Coreia. A primeira Reunião de Consultas de Políticas da 
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Parceria África-Coreia foi realizada de 11 a 13 de Setembro de 2017, em Seul, Coreia, e 
a segunda Reunião de Consulta de Políticas foi organizada em Seul, Coreia, nos dias 10 
e 11 de Outubro de 2018. 
 
43. Importa indicar que, durante o 4.º Fórum Ministerial África-Coreia, realizado em 
2016, ambas as partes adoptaram um ciclo de cinco anos do Fórum Ministerial e 
concordaram que o 5.º Fórum Ministerial África-Coreia será realizado em 2021, em Seul, 
Coreia. 
 
44. No dia 17 de Novembro de 2020, a Embaixada da República da Coreia em Adis 
Abeba, Etiópia, através da Nota Verbal N.º: KE/288/2020, informou a Comissão da 
proposta da Coreia de realizar o 5.º Fórum Ministerial África-Coreia em 2021 e as suas 
reuniões preparatórias durante a primeira ou segunda semana de Novembro de 2021. 
 
Recomendações 
 
45. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a:  
 

(i) Aprovar a realização do 5.º Fórum Ministerial África-Coreia durante a 
primeira ou segunda semana de Novembro de 2021, em Seul, Coreia, sujeita 
à melhoria das condições de saúde pública causadas pela pandemia da 
COVID-19 e, se necessário, estudar a possibilidade de realizar a Reunião 
Ministerial por meios virtuais após consultas com a Coreia; 
 

(ii) Solicitar ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, o Corpo 
Diplomático Africano em Seoul e a Coreia, que chegue a acordo sobre as 
datas exactas do 5.º Fórum África-Coreia e dê início aos preparativos para o 
referido Fórum o mais rapidamente possível; 

 

(iii) Instruir a Comissão a elaborar e distribuir atempadamente os documentos de 
trabalho da reunião. 
 

2.7 Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) 
 

46. A Cimeira da FOCAC de 2018 realizada em Pequim, China, nos dias 03 e 04 de 
Setembro de 2018, adoptou a Declaração de Pequim de 2018 e o Plano de Acção da 
FOCAC para o período de 2019 a 2021. O n.º 8.3 do Plano de Acção da FOCAC acima 
mencionado afirma que: “De acordo com os procedimentos do mecanismo de 
acompanhamento da FOCAC, as duas partes decidem realizar a 8.ª Conferência 
Ministerial no Senegal em 2021 e, antes disso, a 14.ª e 15.ª Reuniões de Altos 
Funcionários, respectivamente em 2020 e 2021”. 
 
47. Para analisar os progressos alcançados na implementação do Plano de Acção do 
FOCAC de Pequim 2019-202, realizou-se uma Reunião de Coordenadores Ministeriais 
da FOCAC, nos dias 24 e 25 de Junho de 2019, em Pequim, China. A reunião fez o 
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balanço da implementação das resoluções da Cimeira FOCAC 2018 em cada país 
africano e a nível regional e continental e considerou o caminho a seguir para o reforço 
da parceria entre África e China. 
 
48. Em conformidade com o parágrafo 8.3 acima mencionado do Plano de Acção da 
FOCAC de 2018, a 14.ª Reunião de Altos Funcionários da FOCAC realizou-se em 
Pequim, China, em 10 de Dezembro de 2020. A Reunião analisou os progressos 
alcançados na implementação do Plano de Acção do FOCAC 2018, discutiu a 
cooperação na luta contra a Pandemia da COVID-19 e considerou o processo 
preparatório das Reuniões FOCAC a realizar em 2021. 
 
Recomendações 
 
49. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 
 

(i) Solicitar ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, o Corpo 
Diplomático Africano em Pequim, a China e o Senegal, país anfitrião da 8.ª 
Conferência Ministerial do FOCAC, a chegar a acordo sobre uma data 
adequada e a dar início ao processo preparatório da 8.ª Conferência 
Ministerial do FOCAC a ser realizada em 2021, em Dakar, Senegal, sujeita à 
melhoria das condições de saúde pública causadas pela pandemia da 
COVID-19. 
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ANEXO 
QUADRO DAS PRÓXIMAS CIMEIRAS DE PARCERIAS 

N.º 
Designação das 
Parcerias 

Datas Inicialmente Agendadas Adiamento, se houver 

1.  
6.ª Cimeira da 
União Africana - 
União Europeia 

2020 
Em conformidade com a Declaração da 5.ª Cimeira 
UA-UE, adoptada em 2017, em Abidjan, n.º 1, que 
reafirma: “que a Estratégia Conjunta adoptada há 
dez anos na Cimeira de Lisboa continua a ser o 
quadro da nossa Parceria”, ao passo que a 
Estratégia Conjunta afirma, no n.º 91, que: “No 
futuro, a partir da Cimeira de Lisboa, as Reuniões 
dos Chefes de Estado e de Governo serão 
organizadas de três em três anos, alternadamente 
em África e na UE”. 

Sim, Adiada para 2021 

2.  
4.ª Cimeira África-
Índia 

2020 
Conforme a Declaração da 3.ª Cimeira, adoptada 
em Nova Deli em 2015, n.º 33, refere o seguinte: “A 
próxima Cimeira do Fórum Índia-África terá lugar no 
ano 2020”. 

Sim, Adiada para 2021 
De acordo com a Decisão EX.CL/Dec.1073(XXXVI) do 
Conselho Executivo, de Fevereiro de 2020, que refere o 
seguinte:  
“TOMA NOTA do pedido da República Islâmica da 
Mauritânia de adiar a 4.ª Cimeira para 2021 e 
RECOMENDA à Conferência que aprove o seu pedido; 
e 
“SOLICITA ao CRP que, em estreita colaboração com a 
Comissão, a Índia e a República Islâmica da Mauritânia, 
proponha datas adequadas para a 4.ª Cimeira, em 2021, e 
dê início aos preparativos para a Cimeira em cooperação 
com o corpo diplomático africano em Nova Deli”. 

3.  
5.ª Cimeira África-
Árabe 

2019 
Conforme Resolução 6 da 4.ª Cimeira África-Árabe, 
realizada em 2016, em Malabo, Guiné Equatorial, 
que “Saudou igualmente a decisão da Liga dos 
Estados Árabes de aceitar a oferta feita pelo Reino 
da Arábia Saudita de acolher a Quinta Cimeira 
África-Árabe em Riade, Arábia Saudita, em 2019”. 

Adiada para 2020, mas nenhuma informação recebida 
sobre o adiamento da Cimeira para 2021 



EX.CL/1245(XXXVIII) 
Pág. 15 

 

 

4.  
3.ª Cimeira África-
Turquia 

2019 
De acordo com a Declaração África-Turquia de 
2014, n.º 21, que refere que: “Concorda em realizar 
a 3.ª Cimeira da Parceria África-Turquia em 2019, 
na Turquia”. 

Sim, Adiada para 2021 
De acordo com a Decisão do Conselho Executivo 
EX.CL/Dec.1073(XXXVI), de Fevereiro de 2020, que 
refere o seguinte:  
“TOMA NOTA do adiamento pela Turquia da 3.ª Cimeira 
África-Turquia de 2019 para 2020, bem como da sua 
proposta de realizar a Cimeira no dia 20 de Abril de 2020, 
em Istambul, Turquia”; 
e 
“DECIDE, em estreita colaboração com a Comissão e a 
Turquia, propor novas datas, a partir de 2021, para a 
realização da 3.ª Cimeira África-Turquia, em conformidade 
com a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.899 
(XXVIII) Rev.2, n.º 204,  de Janeiro de 2016”. 

5.  
5.º Fórum 
Ministerial África-
Coreia 

2021 
De acordo com o n.º 4.3 da Declaração do 4.º 
Fórum África-Coreia adoptado em 2016, em Adis 
Abeba, Etiópia, que afirma: “Realizar o próximo 
Fórum de Cooperação Coreia-África na Coreia, em 
2021”. 

Não Adiado 

6.  
Fórum de 
Cooperação China-
África (FOCAC) 

2021 
Conforme o n.º 24 da Declaração da Cimeira do 
FOCAC de 2018, que “saudou a República do 
Senegal como o próximo co-presidente do FOCAC 
e concordou que a Oitava Conferência Ministerial 
do FOCAC será realizada na República do Senegal 
em 2021”. 

Não adiado 
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PROJECTO DE DECISÃO 
SOBRE COOPERAÇÃO MULTILATERAL 

 
 

A. Relativamente a Questões Gerais 
 

1. O Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP 
recomende ao Conselho Executivo que: 
 

(i). Solicite ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, a AUDA-
NEPAD e as Comunidades Económicas Regionais (CER), a finalizar a 
elaboração do Projecto de Estratégia de Parcerias e do Documento-Quadro 
de Políticas, para apresentação ao Conselho Executivo em Fevereiro de 
2022; 

 
(ii). Solicite ainda ao CRP que assegure que a Comissão prepare um roteiro 

abrangente com um calendário específico, durante o primeiro trimestre de 
2021, para a elaboração e finalização da Estratégia de Parcerias e do 
Quadro de Políticas; 

 
(iii). Aprove os critérios de acolhimento de Eventos, Reuniões e das Cimeiras 

de parceria, tal como anexados à presente decisão, e Solicite ao CRP que, 
em colaboração com a Comissão, assegure a sua implementação; 

 
B. Relativamente às Reuniões e Cimeiras de Parceria 

 
2. Face à Pandemia da COVID-19 como um evento de força maior, que afectou 

vários programas e eventos agendados para 2020, incluindo algumas das 
Cimeiras de Parceria programadas, levando à necessidade do seu adiamento 
para 2021, o Subcomité Alargado do CRP de Cooperação Multilateral propõe 
que o CRP recomende ao Conselho Executivo que: 
 
(i). Recomende à Assembleia que, em colaboração com a Mesa da 

Assembleia, os Presidentes das Comunidades Económicas Regionais e o 
Presidente da Comissão, solicite ao Presidente da União que proceda à 
consultas com os Parceiros e os Estados Membros designados para 
acolher as Cimeiras de Parceria, a fim de chegar a acordo sobre as 
Cimeiras de Parceria a serem realizadas em 2021, e que informe todos os 
Estados Membros sobre os resultados das suas consultas o mais 
rapidamente possível, estando estas sujeitas à melhoria das condições de 
saúde pública causadas pela pandemia da COVID-19, tendo em conta a 
Decisão n.º: EX.CL/Dec.899(XXVIII) do Conselho Executivo, de Janeiro de 
2016, que estabelece o seguinte: “APROVA um ciclo de cinco (5) anos e 
decide organizar duas (2) reuniões de parceria por ano a partir de 2017, 
para todas as Parcerias Estratégicas, e SOLICITA à Comissão que aprove 
a sua implementação gradual tendo em conta a necessidade de 
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reprogramar as reuniões de parceria previamente aprovadas, incluindo a 
nível de Cimeira, e em consulta com os respectivos parceiros e países 
anfitriões”; 
 

(ii). Recomende à Assembleia que decida que a realização de Cimeiras de 
Parceria em 2021 (nomeadamente: As Cimeiras União Europeia (UE) – 
União Africana (UA), África - Mundo Árabe, África - Índia e Turquia-África) 
está sujeita aos resultados das consultas acima referidas a nível da Mesa 
da Assembleia da União e alargadas aos Presidentes das Comunidades 
Económicas Regionais (CER) e ao Presidente da Comissão. 
 

C. Relativamente a Parcerias Específicas 
 

3. Em função dos resultados das consultas levadas a cabo pelo Presidente da 
União, como indicado no parágrafo B.2 acima, o Subcomité Alargado do CRP de 
Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende ao Conselho Executivo 
que: 

 
Relativamente à Parceria UA - UE 

 
(i). Solicite ao CRP que, em estreita colaboração com a Comissão, acorde 

com a UE sobre uma data adequada para a 2.ª Reunião Ministerial UA-UE 
a ser realizada em 2021, em Kigali, Ruanda, sujeita à melhoria das 
condições de saúde pública causadas pela pandemia da COVID-19, e que 
estude a possibilidade de realizar a Reunião Ministerial por meios virtuais 
após consultas com a UE. 

 
(ii). Solicite também ao CRP que, em estreita colaboração com a Comissão, o 

Grupo de Embaixadores Africanos em Bruxelas e a UE, acorde sobre 
datas adequadas para a 6.ª Cimeira UE-UA e as suas reuniões 
estatutárias preparatórias a serem realizadas em 2021, na Europa, sujeitas 
à melhoria das condições de saúde pública causadas pela pandemia da 
COVID-19 e em conformidade com as decisões relevantes das reuniões 
de parceria da UA. 

 

(iii). Solicite ainda ao CRP que inicie os processos preparatórios das reuniões 
acima mencionadas e convide a Comissão a disponibilizar aos Estados 
Membros todos os documentos relevantes a este respeito.    

 
 

Relativamente à Parceria África-Mundo Árabe 
 

(iv). Tome nota do trabalho levado a cabo pela UA no que diz respeito à 
definição das prioridades da UA, bem como das propostas de projectos de 
documentos de trabalho para a 5.ª Cimeira África - Mundo Árabe; 
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(v). Solicite ao CRP que, em estreita colaboração com a Comissão, o 
Secretariado-geral da Liga dos Estados Árabes e o país anfitrião da 5.ª 
Cimeira África-Mundo Árabe, o Reino da Arábia Saudita, acorde sobre 
datas adequadas para a realização da 5.ª Cimeira África-Mundo Árabe e 
das suas reuniões estatutárias preparatórias em 2021, em Riade, Arábia 
Saudita, sujeitas à melhoria das condições de saúde pública causadas 
pela pandemia da COVID-19. 

 
Relativamente à Parceria África-Índia 
 

(vi). Recorde a Decisão Assembly/AU/Dec.762 (XXXIII) da Assembleia, 
tomada durante a 33.ª Sessão Ordinária da Assembleia da União, 
realizada nos dias 9 e 10 de Fevereiro de 2020, em Adis Abeba, Etiópia, 
que “aprovou a oferta feita pela República Islâmica da Mauritânia para 
acolher a 4.ª Cimeira África-Índia em 2021, e solicitou ao CRP que, em 
estreita colaboração com a Comissão, o país anfitrião e a Índia, acordasse 
sobre a data da referida Cimeira”, sujeita à melhoria das condições de 
saúde pública causadas pela pandemia da COVID-19; 

 
(vii). Solicite ao CRP que, em estreita colaboração com a Comissão, o Corpo 

Diplomático Africano em Nova Deli e a Índia, conjugue esforços com vista 
a reforçar os mecanismos de Monitorização e Avaliação Conjunta da 
Parceria África-Índia através de consultas e encontros regulares.  

 
Relativamente à Parceria África-Turquia 

 
(viii). Recorde a Decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII) da Assembleia, 

realizada durante a 33.ª Sessão Ordinária da Assembleia da União, 
realizada nos dias 9 e 10 de Fevereiro de 2020, em Adis Abeba, Etiópia, 
que “instruiu o CRP, em estreita colaboração com a Comissão e a Turquia, 
a propor novas datas, com início em 2021, para a realização da 3.ª 
Cimeira África-Turquia, em conformidade com a Decisão EX.CL/Dec.899  
(XXVIII)Rev.2, parágrafo 209, do Conselho Executivo, de Janeiro de 2016” 
e Recomende à Assembleia que solicite ao CRP que, em estreita 
colaboração com a Comissão, acorde com a Turquia sobre datas 
convenientes para a realização da 4.ª Cimeira África - Turquia em 2021, 
sujeita à melhoria das condições de saúde pública causadas pela 
pandemia da COVID-19. 

 

Relativamente à Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento 
de África (TICAD) 

 
(ix). Sublinhe a importância da TICAD nos processos de desenvolvimento de 

África e saliente a necessidade de reforçar o papel da União Africana no 
processo TICAD, como se segue: 
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a) Pleno envolvimento da UA no processo TICAD, bem como o 
reconhecimento do seu papel fulcral legítimo na definição das 
áreas prioritárias de um Plano de Acção adequado, incluindo um 
calendário de implementação, assim como a adopção de 
abordagens pragmáticas para assegurar um papel equilibrado de 
todos os intervenientes; 

 
b) Reforço do alinhamento do processo TICAD com as mudanças 

sistémicas em África, tal como definidas  através da agenda de 
integração da UA, que enfatiza o envolvimento a nível regional e 
continental, a fim de contribuir satisfatoriamente para a Agenda 
2063 da UA. 

 
(x). Indique a posição da União Africana sobre a necessidade de finalizar o 

Plano de Acção de Yokohama de 2019, assegurando simultaneamente 
que os interesses da União Africana sejam bem acomodados; 

 
(xi). Reitere a disponibilidade da União Africana para assegurar um processo 

preparatório harmonioso e bem-sucedido para a próxima Cimeira TICAD 8, 
na Tunísia, em 2022.  

 

(xii). Aprove a realização da Reunião Ministerial de acompanhamento da 
TICAD 7 no segundo semestre de 2021, no Japão, numa data a ser 
determinada em consulta com o Japão, sujeita à melhoria das condições 
de saúde pública causadas pela pandemia da COVID-19 e, se necessário, 
que estude a possibilidade de realizar a referida Reunião Ministerial por 
meios virtuais após consultas com o Japão;  

 
(xiii). Instrua a Comissão a elaborar e distribuir atempadamente os documentos 

de trabalho para a reunião. 
 

Relativamente à Parceria África-Coreia 
 

(xiv). Aprove a realização do 5.º Fórum Ministerial África-Coreia durante a 
primeira ou segunda semana de Novembro de 2021, em Seul, Coreia, 
sujeito à melhoria das condições de saúde pública causadas pela 
pandemia da COVID-19 e, se necessário, que estude a possibilidade de 
realizar a referida Reunião Ministerial por meios virtuais após consultas 
com a Coreia;  

 
(xv). Solicite ao CRP que, em estreita colaboração com a Comissão, o Corpo 

Diplomático Africano em Seul e a Coreia, chegue a acordo sobre as datas 
exactas do 5.º Fórum África-Coreia e que inicie os preparativos para o 
referido Fórum o mais rapidamente possível.  
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(xvi). Instrua a Comissão a elaborar e distribuir atempadamente os documentos 
de trabalho para a reunião. 

 
Relativamente ao Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) 

 
(xvii). Solicite ao CRP que, em estreita colaboração com a Comissão, o Corpo 

Diplomático Africano em Pequim, a China e o país anfitrião da 8.ª 
Conferência Ministerial da FOCAC (Senegal), chegue a acordo sobre uma 
data adequada e inicie o processo preparatório da 8.ª Conferência 
Ministerial da FOCAC a ser realizada em 2021, em Dacar, Senegal, sujeita 
à melhoria das condições de saúde pública causadas pela pandemia da 
COVID-19. 
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ANEXO 

CRITÉRIOS PARA ACOLHER CIMEIRAS, REUNIÕES E EVENTOS DAS 
PARCERIAS DA UNIÃO AFRICANA 

I. Introdução 

1. Durante a sua 36.ª Sessão Ordinária realizada nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 
2020, em Adis Abeba, Etiópia, o Conselho Executivo, nos termos da Decisão n.º: 
EX.CL/Dec.1073(XXXVI), “Solicitou ao CRP no sentido de trabalhar em estreita 
colaboração com a Comissão com vista a finalizar os critérios de acolhimento 
das Reuniões e Eventos das Parcerias para apresentação à Trigésima Sétima 
Sessão Ordinária do Conselho Executivo em Julho de 2020”. 

2. O acolhimento de uma Reunião, Evento ou Cimeira (“Conferência”) de Parcerias 
da União Africana (UA) quer a nível de Altos Funcionários, quer a nível 
Ministerial ou a nível de Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, num 
Estado-membro da União, implica direitos e obrigações para a União Africana, 
bem como para o país anfitrião. 

3. O princípio da rotatividade, segundo o qual as Reuniões das Parcerias são 
acolhidas de forma alternada por um Estado-membro da UA e pelo Parceiro, 
aplica-se na determinação do local de realização de uma Conferência relativa às 
Parcerias da União Africana. 

4. Nos termos das disposições do Regulamento Financeiro da UA e dos n.º 2 do 
Artigo 6.º e do n.º 2 do Artigo 5.º dos Regulamentos Internos do Conselho 
Executivo e da Conferência, respectivamente, o Governo do país anfitrião, 
deverá arcar com as despesas adicionais incorridas pela Comissão da União 
Africana (“Comissão”) decorrentes da realização da Conferência fora da Sede da 
União, em conformidade com o Acordo de Acolhimento para a organização da 
Conferência assinado entre o país anfitrião e a Comissão. 

II. Conjunto de Critérios 

5. Nos termos da Decisão do Conselho Executivo EX.CL/195 (VII) Rev.1 Anexo III, 
tomada durante a 7.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, realizada em 
Sirte, Líbia, nos dias 01 e 02 de Julho de 2005, que adopta os critérios para 
acolher ou propor o acolhimento de Órgãos da UA, que especificavam os 
requisitos básicos mínimos. Em conformidade com os requisitos básicos 
mínimos definidos pela Decisão acima referida, os critérios para o acolhimento 
de Conferências de Parcerias terão igualmente como objectivo garantir que as 
Conferências se realizem nas melhores condições possíveis. 

6. O princípio da distribuição equitativa em termos geográficos das Conferências 
das Parcerias entre e dentro das cinco (5) regiões da UA (Oriental, Central, 
Norte, Austral e Ocidental) aplicar-se-á de forma a que as Regiões e os países 
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que tenham acolhido menos Conferências sejam considerados prioritários para 
as Conferências subsequentes, a menos que não haja alternativas. 

7. Nesse sentido, os Estados-membros que acolham ou se proponham a acolher 
uma Conferência de Parceria devem cumprir os seguintes requisitos básicos 
mínimos: 

(i) Garantir, por sua conta, um local seguro para a Conferência, com um 
centro de conferências mobilado e equipado, que possa acomodar o 
número de participantes previsto; 

(ii) O Centro de Conferências oferecido pelo país anfitrião deve ser de fácil 
acesso, seguro e com capacidades suficientes; 

(iii) Ter, na cidade proposta para acolher a Conferência, infra-estruturas 
adequadas especialmente capacidade aeroportuária, instalações de 
telecomunicações e infra-estruturas e serviços de cuidados de saúde 
adequados para satisfazer as necessidades de todos os participantes e 
particularmente dos Funcionários de Alto Nível a nível dos Chefes de 
Estado e de Governo;  

(iv) Ter instalações de hospedagem e alojamento em hotel (dependendo do 
número de participantes previsto) suficientemente disponíveis para os 
participantes previstos; 

(v) O país anfitrião deverá disponibilizar todas as facilidades necessárias 
para a entrada e saída do país anfitrião a todos os participantes e/ou aos 
que desempenhem funções relacionadas com a Conferência. Os vistos 
de entrada deverão ser-lhes concedidos, e sem demora, 
preferencialmente antes do início da Conferência. Além disso, o país 
anfitrião deve garantir que os vistos sejam emitidos aos participantes à 
chegada no aeroporto, especialmente para aqueles provenientes de 
países onde o país anfitrião não tenha missões diplomáticas, bem como 
para os participantes que não puderam obter vistos antes da sua viagem; 

(vi) Os Funcionários e Pessoal da União e todos os participantes na 
Conferência gozam dos privilégios e imunidades estipulados na 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e na 
Convenção de Viena sobre Relações Consulares e Secções C e D, 
Artigos V e VI da Convenção Geral sobre Privilégios e Imunidades da 
Organização da Unidade Africana de 1965; 

(vii) Os representantes das organizações convidadas pela Comissão e os 
Parceiros participantes na Conferência gozarão das imunidades e 
privilégios necessários, conforme estipulado na Convenção de Viena 
referida na alínea (v) acima, e sujeitos às mesmas condições estipuladas 
no referido parágrafo, da seguinte forma: 
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(viii) Não obstante o disposto nos números anteriores, todos os participantes e 
todas as pessoas que exerçam funções dentro e em conexão com a 
Conferência gozarão das condições e cortesias necessárias para o 
desempenho das suas funções de modo eficaz; 

(ix) Os Funcionários e Pessoal da União Africana titulares de passaporte de 
serviço não são obrigados a obter vistos de entrada, de acordo com o n.º 
5, sobre a “Livre Circulação de Pessoas” da Decisão N.º: 
AHG/OAU/AEC/Dec.1 (II), adoptada pela Conferência dos Chefes de 
Estado e de Governo em Ouagadougou, Burkina Faso, em Junho de 
1998; 

(x) Sem prejuízo destes critérios, nada nos mesmos deve ser interpretado 
como susceptível de impedir um Estado-membro de oferecer mais 
condições. Nesse sentido, um Estado-membro que se ofereça para 
acolher uma Conferência de Parceria é incentivado a disponibilizar, por 
sua conta, condições de hospitalidade para os Chefes de Delegação. 

8. A Comissão deve comunicar os presentes critérios e o modelo de Acordo de 
Acolhimento a todos os Estados-membros. 

9. Os presentes critérios deverão ser revistos quando os órgãos deliberativos 
julgarem necessário. 

III. Processo de Tomada de Decisão 

10. A Comissão deverá criar uma equipa de avaliação para levar a cabo uma 
missão de avaliação nos Estados-membros que se proponham acolher uma 
Conferência de Parceria, a fim de inspeccionar as instalações propostas e 
apresentar um relatório sobre as mesmas ao Presidente da Comissão. O 
Gabinete das Parcerias será o Secretariado deste processo. A Missão de 
Avaliação deverá ser realizada pelo menos um ano antes da realização da 
Conferência de Parceria. 

11. Todas as ofertas para acolher uma Conferência de Parceria da UA serão 
submetidas à Comissão, para posterior transmissão ao Subcomité Alargado de 
Cooperação Multilateral, para apreciação e recomendação ao Comité dos 
Representantes Permanentes (CRP), que por sua vez, deverá proceder à 
revisão e apresentar recomendações ao Conselho Executivo para tomada de 
decisão e posterior transmissão à Conferência para análise e aprovação. No 
caso da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, a decisão final de 
seleccionar o país anfitrião será tomada pela Conferência da União. 

12. A Comissão deve elaborar um projecto de acordo de acolhimento para revisão 
por parte do Estado-membro em causa. Posteriormente, a Comissão deverá 
garantir que seja assinado um Acordo de Acolhimento com o Estado-membro 
em causa.  
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13. A Conferência da União ou o Conselho Executivo pode decidir sobre a 
transferência de uma Conferência de Parceria da UA para a Sede da UA ou 
qualquer outro Estado-membro que se ofereça para acolher a Conferência, caso 
o Estado-membro em causa não cumpra esses critérios ou o acordo de país 
anfitrião, ou esteja sob sanção, ou em caso de calamidade natural ou outra que 
torne impossível o acolhimento da Conferência nos Estados-membros em 
causa. 

14. Numa situação em que nenhum Estado-membro da UA se proponha acolher 
uma determinada Conferência de Parceria, esta realizar-se-á na Sede da União. 
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