APELO PARA CONTRIBUTOS
ECHO DA UA DE 2018
«Vencer a Luta Contra Corrupção: Uma Via Sustentável para Transformação
de África»
A corrupção é uma endemia que afecta as vidas diárias das pessoas. Quer se trate
da mediocridade das infraestruturas, do acesso desigual aos cuidados de saúde e
medicamentos, do crime e da violência, ou de escolhas políticas desnaturadas por
dinheiro e ganância, a corrupção continua a jogar um papel dissuasivo no
desenvolvimento da África.
Muito tem sido feito nos últimos anos desde a adopção da Convenção da União
Africana sobre Prevenção e Luta contra Corrupção (CUAPLC) em 2003. Governos e
actores não estatais ajudaram a conscientizar sobre os efeitos devastadores da
corrupção em governança, prestação de serviços, direitos do Homem e
desenvolvimento socioeconómico. Além disso, muitas campanhas foram organizadas
para influenciar agendas nacionais, regionais, continentais e mundiais que defendem
mudanças sistémicas. Apesar dos progressos realizados na luta contra a cultura da
corrupção, continua a prejudicar o senso de justiça dos cidadãos, o que se reflete no
senso generalizado de desespero entre os cidadãos, dada a incapacidade dos
governos lutarem efectivamente contra a corrupção.
Em reconhecimento a esses desafios e à necessidade de revigorar a luta contra a
corrupção, a Assembleia da União Africana (UA) proclamou 2018 "Ano Africano da
Luta Contra a Corrupção" sobre o tema "Vencer a luta contra a corrupção: Uma Via
sustentável para a transformação de África ". O ECHO da UA fornece uma plataforma
para os 55 Estados-membros da União Africana e os cidadãos africanos para mostrar
as realizações de África e transmitir conhecimentos e experiências de iniciativas
africanas baseadas nos instrumentos e decisões da União Africana. É publicado
anualmente pela Direcção de Informação e Comunicação (DIC) da CUA, com um foco
no Conteúdo alinhado com o tema do ano da UA.
O escopo da edição de 2018 do ECHO da UA solicita artigos factuais sobre os
progressos realizados, bem como sobre iniciativas inovadoras empreendidas a nível
institucional, nacional e continental para promover a luta contra a corrupção e a
impunidade sobre o continente como um caminho sustentável para uma África
pacífica e próspera, guiado pelos quadros pertinentes da UA. Veja as edições
anteriores do ECHO da UA neste link...
PROPOSTAS
São solicitadas contributos de órgãos e funcionários da União Africana, Estados
Africanos, instituições académicas, grupos de reflexão, organizações da sociedade
civil, organizações de mulheres e público em geral. Os editores se reservam o direito
de rejeitar artigos que consideram incompatíveis com as directrizes escritas neste
apelo à contributos.
 Línguas: os artigos a serem publicados podem ser apresentados numa das
línguas de trabalho da UA, a saber, Inglês, Francês, Português e Árabe.
 Número de palavras: não mais de 2000 palavras por artigo.
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Ilustrações: fotografias e outras ilustrações que aprimoram o artigo são bemvindas, no entanto, estas devem ser específicas para o autor e/ou licenciado
em conjunto de maneira criativa.
Todas as propostas devem conter o nome completo e as informações de
contato do remetente, sua organização e sua posição (se aplicável).
Envie seu manuscrito para o editor em MusabayanaW@africa-union.org com
uma cópia para LeslieR@africa-union.org e Sehenemariamh@africa-union.org

DISTRIBUIÇÃO
O ECHO da UA será distribuído aos Chefes de Estado e de Governo da União
Africana e outros delegados, bem como aos escritórios da União Africana. As cópias
eletrónicas serão disponibilizadas em linha para atingir os parceiros, as instituições
académicas, os meios de comunicação social, as organizações da sociedade civil e
os cidadãos africanos.
DATAS IMPORTANTES
Prazo para envio de manuscritos 28 de Fevereiro de 2018. Publicação: Maio de 2018
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