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Assembly/AU/Draft/Dec.33 (III) 
 

DECISÃO SOBRE A VISÃO E AS MISSÕES DA UNIÃO AFRICANA E O 
PLANO ESTRATÉGICO, PROGRAMA E ORÇAMENTO DA COMISSÃO 

 
A Conferência: 
 

1. ACEITA EM PRINCÍPIO a Visão e as Missões da União Africana e o 
Plano Estratégico da Comissão, que estão em conformidade com as 
orientações que estabelecemos em prol do processo iniciado em 
Sirte e da formulação do programa da NEPAD, e que constituem o 
guia de acção para a integração de África; 

 
2. CONCORDA COM as recomendações do Conselho Executivo tais 

como contidas na Decisão EX.CL/Dec. 93 (V); 
 

3. FELICITA a Comissão pelo trabalho realizado e a qualidade dos 
documentos; 

 
4. SOLICITA à Comissão que tome todas as medidas necessárias para 

finalizar esses documentos, tendo em devida conta as observações e 
correcções feitas pelos Estados Membros; 

 
5. DÁ MANDATO à Sessão Extraordinária do Conselho Executivo 

prevista, o mais tardar, em  Novembro de 2005, para que adopte os 
programas estabelecidos por ordem de prioridade, analise e, em 
seguida, adopte o Orçamento-Programa para 2005, em 
conformidade com o “Orçamento de Solidariedade” aprovado. 

 



Assembly/AU/Dec.34 (III) 
 
 

DECISÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROTOCOLO  
RELATIVO À CRIAÇÃO DO CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA DA UNIÃO 

AFRICANA –Doc. Assembly/AU/2 (III) 
 
 
A Conferência,   
 

1. SAUDA a entrada em vigor do Protocolo relativo à criação do 
Conselho de Paz e Segurança, a 26 de Dezembro de 2003; 

 
2. APROVA  as medidas tomadas pelo Conselho Executivo para 

operacionalizar o Conselho de Paz e Segurança; 
 

3. FELICITA  os 15 membros do CPS, eleitos pelo Conselho 
Executivo na 4ª Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, de 
15 a 16 de Março de 2004; 

 
4. TOMA  NOTA das actividades realizadas pelo CPS, entre Março 

e Junho, e EXORTA  todos os seus membros a reforçarem as 
suas capacidades para cumprirem as responsabilidades que 
lhes são atribuídas; 

 
5. SOLICITA ao Presidente da Comissão  que tome as medidas 

necessárias para operacionalizar todos os aspectos do Protocolo, 
incluindo, em particular, o Painel dos Sábios, o Sistema 
Continental de Alerta Prévio, a Força Africana em Estado de 
Alerta e o Comité de Estado Maior, o Memorando de 
Entendimento ( MdE) e as Comunidades Económicas Regionais 
(CERs) nas áreas de paz e segurança, e apresentar um Relatório 
à Sexta Sessão do Conselho Executivo e à Quarta Sessão 
Ordinária da Conferência sobre os progressos registados; 

 
6. INSTA  os Estados Membros que ainda não o fizeram, que 

assinem e ratifiquem o Protocolo, o mais depressa possível.  



 
Assembly/AU/ Dec. 35 (III) 

 
DECISÃO SOBRE A FORÇA AFRICANA EM ESTADO 

DE ALERTA (FAEA) 
E O COMITÉ DE ESTADO MAIOR (CEM) – 

Doc. EX.CL/110 (V) 
 
 
A Conferência, 
 
 

1. TOMA NOTA das recomendações da Reunião dos Ministros da 
Defesa realizada em Adis Abeba, Etiópia, a 20 e 21 de Janeiro de 
2004; 

 
2. APROVA o Quadro Estratégico sobre a criação da Força Africana 

em Estado de Alerta (FAEA) e o Comité de Estado Maior (CEM); 
 

3. APELA aos parceiros internacionais que cooperam com a UA, 
em particular o G8, a UE, e as NU, bem como os parceiros 
bilaterais, a prestarem o apoio necessário para facilitar o 
estabelecimento da FAEA e do CEM.  Neste contexto, a 
Conferência SOLICITA ao Presidente da Comissão que realize as 
consultas necessárias com todos os parceiros interessados; 

 
4. APROVA a proposta dos Ministros da Defesa e Segurança de 

estabelecer, no contexto do quadro do Artigo 14.2. do Acto 
Constitutivo  da OUA, um Comité Técnico Especializado 
composto pelos Ministros de Defesa e Segurança da União 
Africana, e que trabalhará com o Conselho de Paz e Segurança 
na  implementação da Política Comum Africana de Defesa e 
Segurança e na resolução as questões complexas relativas à paz 
e à segurança no continente; 

 
5. SOLICITA ao Presidente da Comissão que tome todas as  

medidas necessárias para a implementação do Quadro 
Estratégico. 

 
 



 
 
 

Assembly/AU/Dec. 36 (III) 
 

DECISÃO SOBRE O PROJECTO DE PROTOCOLO À CONVENÇÃO DA 
OUA SOBRE A PREVENÇÃO E O COMBATE AO TERRORISMO 

Doc. EX.CL/111 (V) 
 
 
A Conferência, 
 

1. ADOPTA o Protocolo à Convenção da OUA sobre a Prevenção e o 
Combate ao Terrorismo como  Protocolo Adicional à Convenção; 

 
2. SOLICITA à Comissão que tome todas as medidas necessárias para  

acelerar a entrada em vigor do Protocolo, a fim de garantir a 
implementação efectiva da Convenção e do Plano de Acção de Argel, 
sobre a Prevenção e o Combate ao Terrorismo em África. 



Assembly/AU/ Dec. 37 (III) 
 
 

DECISÃO SOBRE A GUINÉ EQUATORIAL 
 – Doc. Assembly/AU/2 (III) 

 
A Conferência, 
 

1. EXPRIME  a sua preocupação com a recorrência do 
mercenarismo e as suas consequências na  segurança e 
estabilidade dos países africanos; 

 
2. CONDENA   os actos de mercenarismo  cometidos contra o 

Governo da Guiné Equatorial, no dia 7 de Março de 2004; 
 

3. FELICITA a África do Sul, Angola e o Zimbabwe, pela sua 
cooperação com a Guiné Equatorial e que fez abortar essa 
tentativa de desestabilização; 

 
4. INSTA todos os países do continente para que tomem as 

medidas necessárias para combater a planificação e a 
preparação de actos de mercenarismo nos seus países.  A este 
respeito, a Conferência APELA aos Estados Membros que 
promovam uma maior troca de informação e adoptem legislações 
apropriadas contra o mercenarismo; 

 
5. REAFIRMA o compromisso da União Africana em combater o 

fenómeno do mercenarismo, em conformidade com a Convenção 
da OUA sobre a eliminação do mercenarismo em África; 

 
6. SOLICITA ao Presidente da Comissão que transmita esta 

decisão ao Conselho de Segurança das NU,  para que este órgão 
adopte uma resolução sobre o mercenarismo. 



Assembly/AU/Draft/Dec.38 (III) 
  

DECISÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA PARCERIA PARA  
O DESENVOLVIMENTO DE ÁFRICA (NEPAD) 

 
 

1. NÓS,  Chefes de Estado e de Governo dos países membros da União 
Africana, reunidos na 3ª Sessão Ordinária da nossa Conferência, 
em Adis Abeba, Etiópia, de 6 a 8 de Julho de 2004; 

 
2. EVOCANDO a nossa decisão relativa à então Nova Iniciativa 

Africana, actualmente a Nova Parceria para o Desenvolvimento de 
África (NEPAD), tomada durante a 37ª Sessão Ordinária da 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Organização da 
Unidade Africana, em Julho de 2001, em Lusaka, Zâmbia; 

 
3. EVOCANDO AINDA as nossas decisões sobre a implementação da 

Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) tomadas 
durante a Sessão inaugural da Conferência da União Africana, em 
Durban, África do Sul, de 8 a 10 de Julho de 2002 
(Assembly/AU/Decl.1 (I), e aquando  da 2ª Sessão Ordinária  da 
Conferência da União Africana realizada em Maputo,  Moçambique, 
de 10 a 12 de Julho de 2003 (Assembly/AU/Decl.8 (II); 

 
4. REGISTANDO COM APREÇO o Relatório de Actividades que nos foi 

apresentado pelo Presidente do Comité de Implementação da 
NEPAD, Sua Excelência o Presidente Olusegun Obasanjo, da 
República Federal da Nigéria, relatório que descreve a evolução dos  
programas e actividades da NEPAD desde a nossa última reunião 
em Maputo, Moçambique, em Julho de 2003; 

 
Relatório de Actividades 

 
5. ADOPTAMOS o Relatório de Actividades e FELICITAMOS  o Comité 

de Implementação da NEPAD e as suas estruturas de apoio pela sua 
coordenação e papel catalizador que facilitaram o processo de 
implementação dos programas prioritários da NEPAD e dos 
projectos realizados nas regiões africanas e, mais especificamente, 
através da cooperação com as Comunidades Económicas Regionais 
(CER’s); 

 
6. DAMOS MANDATO  ao Comité de Implementação da NEPAD, com o 

apoio do Comité Director e do Secretariado da NEPAD, para que 
continuem o seu trabalho fundamental de assegurar a 
implementação dos programas da NEPAD. 
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7. INSTAMOS  para que os programas identificados em cada área 
prioritária sejam urgentemente implementados, e que cada região e 
Estado Membro através das CERs, prestem assistência e apoio 
financeiro para a elaboração e implementação desses programas e 
para a divulgação contínua da NEPAD em todos os sectores da 
sociedade no continente africano; 

 
Implementação do Programa 

 
8. TOMAMOS NOTA dos progressos registados  na implementação do 

Programa Global de Desenvolvimento Agrícola Africano (CAADP), em 
particular: 

 
- o Programa Multi-países de Produtividade Agrícola (MAPP); para 

o qual o Banco Mundial autorizou o apoio financeiro de 500 
milhões de $EU; 

 
- o desenvolvimento de um mecanismo de fiscalização para 

acompanhar o compromisso assumido pelos governos africanos 
de afectar 10% dos seus orçamentos nacionais à agricultura; 

 
- a FAO garante o financiamento de programas de investimento à 

médio prazo, em 49 países com vista a acelerar o processo de 
implementação do CAADP; 

 
- um Programa de Acompanhamento do CAADP, sobre 

Silvicultura, Pescas e Pecuária  bem como um  programa  de 
nutrição está a ser elaborado;  

 
- a avaliação do Sistema de Reserva Alimentar já teve início. 

 
 

9. TOMAMOS IGUALMENTE NOTA dos progressos registados na 
implementação do Plano de Acção a Curto Prazo para o 
desenvolvimento de Infra-estruturas (STAP), particularmente o facto 
de que: 

 
- o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) já aprovou o 

financiamento de 9 projectos de investimento no valor de 580 
milhões de $EU; 

 
- o Banco Mundial aprovou o financiamento de projectos STAP 

estimado  em 570 milhões de $EU; 
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- o cabo submarino de fibra óptica na Costa Oriental da África e os 

projectos de Escolas Electrónicas atingiram níveis de 
implementação avançados; 

 
 

Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares 
 

10. TOMAMOS NOTA dos progressos significativos registados no 
processo de implementação do Mecanismo Africano de Avaliação 
pelos Pares (MAAP), nomeadamente o  facto de que dezanove 
Estados Membros aderiram actualmente ao MAAP e outros três 
exprimiram o interesse em aderir, e pelo facto de o processo de 
avaliação nacional ter já iniciado no Gana e no Rwanda e, 
brevemente, nas Maurícias e no Quénia; 

 
11. APELAMOS a todos os Estados Membros que ainda não aderiram 

ao MAAP, a fazê-lo; 
 

Desenvolvimento de estratégias para os sectores prioritários 
 
12. NOTAMOS COM APREÇO o trabalho realizado para a elaboração 

da Estratégia de Redução do Risco de Calamidades, e DAMOS 
MANDATO à Comissão da UA e ao Secretariado da NEPAD para 
que trabalhem em estreita colaboração com os parceiros, em 
particular, a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a 
Redução do Risco de Calamidades, o Banco Mundial, o PNUD, o 
PNUAA e outras organizações internacionais, com vista a 
desenvolverem um programa de trabalho que permita aos Estados 
Membros utilizar a estratégia como um quadro de integração da 
redução do risco de calamidade nos processos de desenvolvimento 
nacional; 

 
13. APOIAMOS o Plano de Acção para o Turismo desenvolvido pelo 

Secretariado da NEPAD e adoptado pelos Ministros Africanos do 
Turismo e pelo Conselho Executivo; 

 
14. SOLICITAMOS  aos Ministros Africanos do Turismo a formarem 

um Comité Permanente dos Ministros do Turismo, afim de orientar  
a Comissão da UA, o Secretariado da NEPAD, as CERs e os Estados 
Membros na implementação do Plano de Acção para o Turismo; 

 
 
 
 



 
Assembly/AU/Draft/Dec.38 (III) 

Pág. 4 
 

15. SAUDAMOS a Iniciativa Africana sobre a Capacidade Produtiva 
(IACP) e o Mecanismo Africano de Capacidade Produtiva (MACP) 
adoptados pela 16ª Conferência dos Ministros Africanos da 
Indústria, e CONVIDAMOS a Comissão da UA e o Secretariado da 
NEPAD, a apoiarem os Estados Membros na implementação da 
Estratégia com o apoio dos parceiros de desenvolvimento, 
particularmente a ONUDI; 

  
16. SAUDAMOS AINDA a Estratégia da NEPAD sobre Ciência e 

Tecnologia, elaborada pelos Ministros Africanos da Ciência e 
Tecnologia; 

 
17. FELICITAMOS  a UNESCO pelo trabalho realizado no quadro do 

apoio à vertente Desenvolvimento dos Recursos Humanos do 
Programa da NEPAD; 

 
 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio  
 

 
18. NOTAMOS que, com as actuais taxas de desenvolvimento, muitos 

países africanos serão incapazes de alcançar os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio devido à escassez de recursos 
financeiros e, por conseguinte, DECIDIMOS tomar as medidas 
necessárias para promover os planos de desenvolvimento nacionais 
alargados e integrados, e  acelerar a adopção dos Programas da 
NEPAD, nomeadamente no que se refere às reformas, o aumento 
dos investimentos nos sectores chaves tais como agricultura, infra-
estruturas, saúde, desenvolvimento de recursos humanos e 
educação, como vias para se alcançar os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio; 

 
19. RECONHECEMOS o papel fundamental da Agricultura no 

desenvolvimento de África e os múltiplos constrangimentos 
associados ao sector, e REAFIRMAMOS o nosso compromisso e 
determinação  de  aumentar a produção alimentar, reduzir a fome e 
transformar a África rural através do desenvolvimento e 
lançamento da Revolução Verde; 

 
20. SAUDAMOS  o apoio prestado pelos parceiros internacionais e 

CONVIDAMOS a comunidade internacional a aumentar 
significativamente o apoio e recursos aos Estados Membros e às 
CERs para a realização dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio, no quadro dos programas de desenvolvimento nacional; 
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21. CONVIDAMOS AINDA todos os parceiros internacionais a 
honrarem os compromissos que assumiram de apoio ao 
desenvolvimento de África através de aumento significativo das 
suas contribuições, no quadro do processo de reconstrução dos 
Fundos IDA-14, pela concessão de donativos em vez de 
empréstimos e pela aceleração do perdão da dívida; SOLICITAMOS 
igualmente que a FAO conceda um apoio financeiro aos programas 
da NEPAD. 

 
Integração da NEPAD nas estruturas e processos da União 
Africana 
 

22. FINALMENTE, CONGRATULAMO-NOS com o Relatório 
apresentado pelo Presidente da Comissão da UA e DAMOS 
MANDATO ao Presidente para, em consulta com o Presidente do 
Comité de Implementação da NEPAD, prosseguir a implementação 
efectiva da decisão tomada na nossa última Cimeira em Maputo, 
relativa à integração de NEPAD nas estruturas e processos da 
União. 

 



Assembly/AU/ Dec.39 (III) 
 

 
DECISÃO SOBRE O LANÇAMENTO 

 E A CRIAÇÃO DO PARLAMENTO PAN-AFRICANO  
(Doc. Assembly/AU/4 (III) 

 
 
A Conferência: 
 
 

1. TOMA NOTA do Relatório da Presidente do Parlamento Pan-
africano e MANIFESTA o seu apreço pelas medidas tomadas 
pela Comissão visando garantir o êxito do lançamento do 
Parlamento Pan-africano a 18 de Março de 2004; 

 
2. FELICITA a Presidente do Parlamento Pan-africano, Sua Excª  

Embaixadora Gertrude Ibengwe Mongella e os quatro Vice-
presidentes eleitos na Sessão Inaugural do Parlamento, e 
PROMETE o seu total apoio aos esforços que desenvolvem para 
cumprir o seu mandato de acordo com o estipulado no Protocolo 
ao Tratado que cria a Comissão Económica Africana, relativo ao 
Parlamento Pan-africano; 

 
3. DECIDE que a Sede do Parlamento Pan-africano fique na 

República da África do Sul; 
 

4. ADOPTA a Decisão EX/CL/Dec.98 (V) do Conselho Executivo 
relativa ao Orçamento do Parlamento Pan-africano para o 
período de Julho a Dezembro de 2004.    

 
 



Assembly/AU/Dec. 40 (III) 
 

 
DECISÃO SOBRE A CONFERÊNCIA DOS INTELECTUAIS DE ÁFRICA 

 E DA DIÁSPORA – (Dakar, 6 – 9 de Outubro de 2004) 
 
 
A Conferência, 
 

1. TOMA NOTA do Relatório do Presidente da Comissão sobre a 
Conferência dos Intelectuais de África e da Diáspora; 

 
2. CONGRATULA-SE com o trabalho de preparação realizado pela 

Comissão; 
 

3. FELICITA  o Presidente do Senegal e seus homólogos africanos 
que se envolveram pessoalmente para o êxito desta importante 
reunião; 

 
4. LANÇA UM APELO a todos os Chefes de Estado do Continente e 

dos países da Diáspora para que trabalhem com vista ao 
sucesso desta Conferência e, se possível, que participem 
pessoalmente. 

 
  

 



 
 

Assembly/AU/Dec. 41 (III) 
 

DECISÃO SOBRE O CONCURSO PARA A ESCOLHA DOS SÍMBOLOS DA UA  
(BANDEIRA, EMBLEMA E HINO) 
Doc. Asssembly/AU/6 (III) Rev.1 

 
 
A Conferência: 
 

1. APROVA  as recomendações da 4ª Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo, realizada em Março de 2004, no sentido de manter o 
Emblema e a Bandeira da antiga OUA e adoptá-los como novos 
Símbolos da UA; 

 
2. DECIDE  seleccionar o novo arranjo  do Hino da antiga OUA como 

novo Hino da UA; 
 

3. AGRADECE  a todos os participantes e ao júri do concurso dos 
Símbolos da UA. 



Assembly/AU/42 (III) 
 
 

DECISÃO SOBRE O OBSERVATÓRIO AFRICANO PARA O SIDA (AWA) E A 
IMPLEMENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ABUJA E DE MAPUTO SOBRE O 

PALUDISMO, O VIH/SIDA, A TUBERCULOSE E OUTRAS DOENÇAS 
INFECCIOSAS CONEXAS EM ÁFRICA 

 
 
 
A Conferência: 
 
 
1. TOMA NOTA dos seguintes documentos: 
 

a) Apresentação do Representante do Presidente do Observatório 
Africano para o SIDA; 

 
b) Apresentação do Comissário dos Assuntos Sociais da UA; e 

 
c) Recomendações do Conselho Executivo tais como contidas na Decisão 

EX.CL/Dec. 104 (V); 
 
 
2. INSTA os Estados Membros a garantirem a efectiva implementação dos seus 

compromissos em conformidade com a Declaração e o Plano de Acção de 
Abuja de 2000, sobre  a Regressão do Paludismo, a Declaração e o Plano de 
Acção de Abuja de 2001, sobre o VIH/SIDA, a Tuberculose e outras Doenças 
Infecciosas  Conexas, bem como a Declaração de Maputo de 2003 sobre o 
Paludismo, o VIH/SIDA, a Tuberculose e outras Doenças Infecciosas 
Conexas em África e apresentar um relatório sobre os progressos registados; 

 
3. DECIDE colocar o Secretariado do AWA no Departamento dos Assuntos 

Sociais da Comissão da UA, para que haja uma coordenação mais eficaz das 
atribuições e actividades do AWA; 

 
4. INSTA O AWA a garantir, por parte de todos os Estados Membros, a 

identificação, divulgação e adopção das melhores práticas em matéria de 
prevenção e controle do VIH/SIDA, Tuberculose, Paludismo e Outras 
Doenças Infecciosas Conexas; 

 
5. SOLICITA ao Presidente do AWA que apresente um relatório sobre os 

progressos registados à próxima Sessão Ordinária da Conferência. 
 
 



 
Assembly/AU/Dec.43 (III) 

 
 

DECISÁO SOBRE O CONSELHO DO FUTURO 
DA UNIÃO AFRICANA – Doc. Assembly/AU/12 (III) 

 
 
A Conferência, 
 

1. TOMA NOTA do Relatório do Presidente da Comissão; 
 
2. DECIDE transferir a questão ao Conselho Executivo para uma 

análise mais apropriada a fim de fazer uma recomendação 
apropriada à Conferência. 



 
 

Assembly/AU/Dec.44 (III) 
 

DECISÃO SOBRE O CENTRO INTERNACIONAL PARA A EDUCAÇÃO DE 
RAPARIGAS E MULHERES EM ÁFRICA (CIERMA) 

(Doc. Assembly/AU/11(III) Add.1) 
 

 
A Conferência , 
 

1. TOMA NOTA da apresentação sobre o Centro Internacional para a 
Educação de Raparigas e Mulheres em África CIERMA); 

 
2. EVOCA a Declaração e o Plano de Acção de Ouagadougou (1993) bem 

como o Programa de Acção de Harare para a Década da Educação em 
África (1997-2006), que recomendam que a qualidade e a equidade na 
educação das raparigas devem ser tidas em conta nos planos nacionais de 
desenvolvimento; 

 
3. EVOCA IGUALMENTE  a Declaração de Kampala (1996) e a Plataforma de 

Acção sobre o reforço do poder das mulheres e das raparigas através da 
educação; 

 
4. FELICITA-SE com a criação e o arranque do CIERMA sob a égide da 

UNESCO, como instituição para a promoção da Educação de Raparigas e 
Mulheres em África; 

 
5. RECONHECE a necessidade de a União Africana se dote de estruturas 

semelhantes ao CIERMA, com vista a atingir os objectivos e respeitar os 
princípios enunciados no Acto Constitutivo da União Africana, 
nomeadamente, os seus Artigos 3(k) e 4 (I); 

 
6. APROVA o princípio de fazer do CIERMA uma instituição para a África 

inteira  sob a égide da União Africana; 
 

7. SOLICITA ao Presidente da Comissão, em estreita colaboração com o 
Director Geral da UNESCO  e os outros  parceiros interessados na missão 
e nos objectivos do CIERMA, a tomar todas as medidas necessárias à 
realização de todos os estudos necessários sobre as modalidades do 
funcionamento futuro do CIERMA sob a égide  da UA; estes estudos 
institucionais e técnicos deverão, igualmente, incluir propostas para 
revisão e adopção dos Estatutos do Centro, bem como precisões sobre a  
sua natureza jurídica; 

 
8. SOLICITA FINALMENTE ao Presidente para, na próxima Sessão, 

submeter um relatório sobre os resultados dos referidos estudos, para 
uma tomada de decisão final. 

 
 
 



Assembly/AU/Dec. 45 (III) 
 
 

DECISÃO  SOBRE AS SEDES DOS ÓRGÃOS DA UNIÃO AFRICANA 
 
 
A Conferência: 
 

1. TOMA NOTA da proposta apresentada pela Grande Jamahiriya Árabe 
Líbia Popular e Socialista; 

 
2. DECIDE que a Comissão da UA é parte integrante da Sede da União de 

acordo com o estipulado no Artigo 24 do Acto Constitutivo; 
 

3. DECIDE que os Órgãos da União sejam sediados em várias regiões de 
África com base no princípio da repartição geográfica; 

 
4. DECIDE AINDA que o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos 

Povos e o Tribunal de Justiça devem formar  um único Tribunal; 
 

5. SOLICITA ao Presidente para delinear as modalidades de implementação 
do supra-citado Parágrafo 4 e apresentar um relatório à próxima Sessão 
Ordinária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assembly/AU/Dec.46 (III) 
 
 

DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO  
SOBRE A DIMENSÃO SOCIAL DA GLOBALIZAÇÃO – 

 Doc. Assembly/AU/11 (V) Add.6 
 
A Conferência: 
 

1. TOMA NOTA do Relatório intitulado “Globalização Justa: Criar 
oportunidade para Todos”, elaborado pela Comissão Mundial sobre a 
Dimensão Social da Globalização, criada pela Organização 
Internacional do Trabalho e co-presidida pelo Presidente Benjamin 
William Mkapa, da República Unida da Tanzânia e o Presidente Tarja 
Halonen, da Finlândia; 

 
2. RECONHECE que a África, através da NEPAD, admite que a 

marginalização contínua do continente impedia-o de tirar proveito das 
vantagens do processo de globalização e que a exclusão social da 
grande maioria dos seus povos, constitui uma grave ameaça para a 
estabilidade mundial; 

 
3. RECONHECE IGUALMENTE a necessidade de desenvolver esforços 

concertados aos níveis nacional, regional e mundial para realizar 
reformas e relançar um processo de globalização justo e inclusivo; 

 
4. CONGRATULA-SE com o Relatório da Comissão Mundial sobre a 

Dimensão Social da Globalização, que constitui uma contribuição 
importante para os reajustamentos necessários à realização da Visão 
da UA, incluindo a NEPAD e os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio e para o reforço da coerência da política a seguir, bem como o 
espírito da globalização a favor das populações; 

 
5. SOLICITA que este relatório seja objecto de um estudo pormenorizado 

e seja apoiado nas organizações regionais e internacionais, 
nomeadamente as Nações Unidas, como documento que integra  
algumas das preocupações relativas ao desenvolvimento de África e das 
suas populações e CONVIDA os Estados africanos a considerarem a 
possibilidade de apoiar algumas das suas recomendações como posição 
comum para defender os interesses comuns de África; 

 
6. DECIDE que o relatório faça parte dos pontos que serão submetidos à 

análise da Cimeira Extraordinária da União Africana sobre o Emprego 
e a Luta contra a Pobreza, agendada para Ouagadougou, de 7 a 9 de 
Setembro de 2004. 



 
 

Assembly/AU/Dec. 47 (III) 
 
 

DECISÃO SOBRE O PROJECTO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA  
PARA O EXERCÍCIO DE 2005  

(Doc. EX.CL/112 (V) 
 
A Conferência: 
 

1. TOMA NOTA  do Relatório; 
 
2. AUTORIZA o Conselho Executivo a analisar e adoptar o 

Orçamento-Programa para o Exercício de 2005, durante a sua 
Sessão Extraordinária, prevista para Novembro de 2004; 

 
3. APROVA a proposta do Conselho Executivo sobre  a criação de um 

Comité Permanente de Alto Nível de Peritos em Questões  Orçamentais 
e Financeiras, e  SOLICITA ao Presidente da Comissão  que faça uma 
análise exaustiva da questão e apresente as respectivas recomendações 
à próxima Sessão do Conselho Executivo. 



 
 

Assembly/AU/ Dec. 48 (III) 
 
 

DECISÃO 
SOBRE O CONSELHO ECONÓMICO, SOCIAL E  

CULTURAL (ECOSOCC) 
 

A Conferência, 
 

1. TOMA NOTA das recomendações do Conselho Executivo; 
 
2. ADOPTA o Projecto de Estatutos da ECOSOCC; 

 
3. SOLICITA ao Presidente da Comissão que acelere o lançamento 

e a operacionalização da ECOSOCC; 
 

4. SOLICITA AINDA ao Conselho Executivo que tome as medidas 
necessárias para definir, o mais depressa possível, o significado 
de diáspora africana. 



Assembly/AU/Dec.49 (III) 
 
 

 
DECISÃO SOBRE O 17º RELATÓRIO 

 ANUAL DE ACTIVIDADES DA COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS DO 
HOMEM E DOS POVOS (CADHP) 

(Doc. EX.CL/109 (V) 
 
 
A Conferência: 
 
 

1. Toma Nota  do 17º Relatório Anual de Actividades da Comissão 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (CADHP); 

 
2. Solicita aos órgãos envolvidos que tomem todas as disposições 

apropriadas para conceder, em conformidade com o Artigo 41 da Carta 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, os recursos humanos, 
financeiros e materiais necessários ao funcionamento eficaz  da CADHP 
e apresentar um relatório aquando da 6ª Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo; 

 
3. Exorta todos os Estados-membros a cooperarem com a CADHP e os 

diferentes mecanismos que ela criou, e a implementar as suas decisões 
em conformidade com as disposições da Carta Africana dos Direitos do 
Homem e dos Povos; 

 
4. Constata que alguns relatórios da CADHP sobre os Estados-partes são 

apresentados sem as observações destas e convida  a CADHP a tomar 
medidas para que, no futuro, os seus relatórios de missão sejam 
submetidos com os comentários dos respectivos Estados-partes, e 
indicar as diligências efectuadas neste sentido, aquando da 
apresentação do Relatórios Anuais de Actividades; 

 
5. Suspende a publicação do 17º Relatório Anual de Actividades até o 

envio das eventuais observações dos Estados Membros, em 
conformidade com o parágrafo anterior; 

 
6. Convida os Estados-partes envolvidos a apresentarem à CADHP os 

respectivos  relatórios, ao abrigo do Artigo 62 da Carta Africana dos 
Direitos do Homem e dos Povos. 

   
 



Assembly/AU/Dec. 50 (III) 
 
 
 

DECISÃO SOBRE A CANDIDATURA DO  
DR. JACQUES DIOUF AO POSTO DE DIRECTOR GERAL DA FAO 

 
 
A Conferência: 
 
 

1. TOMA NOTA  das recomendações do Comité Permanente de Nomeação 
das Candidaturas Africanas no Sistema Internacional; 

 
2. EVOCA a Decisão EX.CL/Dec. 86 (IV) adoptada em Março de 2004, 

pela qual o Conselho Executivo decidiu apoiar a candidatura do 
Dr.Jacques Diouf, da República do Senegal para a sua reeleição ao 
posto de Director-geral da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO), cujo mandato expira em 2005, data 
prevista das eleições por ocasião da 33ª Sessão da referida Instituição 
em Roma; 

 
3. DECIDE APOIAR a candidatura do Dr. Jacques Diouf; 

 
4. SOLICITA ao Presidente da Comissão que acompanhe esta questão e 

informe a Conferência na sua próxima sessão.  
 
 
 
 
  

 
 

 



 
Assembly/AU/ Dec. 51(III) 

 
DECISÃO DE APOIO À CANDIDATURA DO 

SR. KOISHIRO MATSUURA, DIRECTOR GERAL DA UNESCO 
 
 

A Conferência, 
 

1. TOMA NOTA com satisfação da apresentação do Sr. Koishiro 
Matsuura, Director Geral da UNESCO, sobre a cooperação entre  
a UA/NEPAD e a UNESCO; 

 
2. CONGRATULA-SE  com a prioridade que a  UNESCO atribui ao 

desenvolvimento económico, social e cultural do continente 
africano nos seus domínios de competência ; 

 
3. REGOZIJA-SE pela excelente cooperação existente entre a União 

Africana, e o seu programa  NEPAD e a UNESCO; 
 

4. APOIA  a candidatura do Sr. Koishiro Matsuura, para um 
segundo mandato, como Director-geral da UNESCO, a fim de 
poder prosseguir a sua acção e reforçar a prioridade que a 
UNESCO atribui ao continente; 

 
5. SOLICITA  os Estados Membros da UA e, particularmente os  

que têm assento, em nome da África, no Conselho Executivo e 
na Conferência Geral, para apoiarem vigorosamente a 
candidatura do Sr. Koishiro Matsuura. 



Assembly/AU/Dec. 52 (V) 
 
 

DECISÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO 
MUNDIAL DE FUTEBOL DE 2010 EM ÁFRICA  

 
 
A Conferência: 
 
1. CONGRATULA-SE  com a decisão da FIFA de ter escolhido 

a África para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 
2010, reconhecendo assim que se trata de uma importante 
oportunidade para o Continente Africano; 

 
2. CONGRATULA-SE com o espírito de solidariedade 

demonstrado pelos países africanos candidatos à 
organização da Copa do Mundo em África; 

 
3. FELICITA a África do Sul por ter sido escolhida  para 

acolher a Copa do Mundo;  
 
4. SOLICITA à Comissão, em colaboração com  a CAF, que 

coopere com a FIFA e o país anfitrião na elaboração de um 
programa com vista a garantir o êxito da Copa do Mundo. 

 
 
 
 



 
 

Assembley/AU/Dec. 53 (III) 
 
 

DECISÃO SOBRE A PERIODICIDADE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA 
CONFERÊNCIA 

 
 
A Conferência: 
 
 
1. EVOCA as disposições do Artigo 6.3 do Acto Constitutivo que estipula 

que a Conferência deve reunir-se em Sessão Ordinária, pelo menos uma 
vez por ano; 

 
2. EVOCA AINDA as disposições da Norma 7 do Regulamento Interno da 

Conferência; 
 
3. CONSCIENTE das responsabilidades crescentes da Conferência em 

vencer os desafios com que o continente se confronta; 
 
4. DECIDE que a Conferência se reúna em Sessão Ordinária, duas vezes 

por ano,  



Assembly/AU/Dec.54 (III) 
 

DECISÃO DA CONFERÊNCIA SOBRE A 
SITUAÇÃO EM DARFUR 

 
A Conferência: 
 

1. DECLARA-SE profundamente preocupada com a situação que 
prevalece na Região de Darfur, no Sudão, em particular no que 
respeita à crise humanitária e às informações contínuas de 
violação dos direitos humanos, incluindo ataques contra civis 
cometidos pelas milícias Janjaweed e outros grupos armados 
não regulares, e reitera a necessidade de levar à justiça todos os 
responsáveis pelas violações dos Direitos Humanos em Darfur; 

 
2. ANOTA QUE,  embora a situação humanitária em Darfur seja 

séria, não pode ser definida como genocídio.  A Conferência 
anota ainda que a crise deve ser resolvida com a máxima 
urgência para se evitar uma nova escalada; 

 
3. SAÚDA as medidas tomadas pelo Governo do Sudão no sentido 

de proteger as populações civis, facilitar o trabalho das agências 
humanitárias e ONGs, abrindo-lhes as vias de acesso às 
populações afectadas.  A Conferência saúda o compromisso do 
Governo do Sudão de desarmar e neutralizar as milícias 
Janjaweed e outros grupos armados, e exorta-o a honrar esse 
compromisso; 

 
4. SUBLINHA QUE  a União Africana deve continuar a liderar 

esses esforços com vista a resolver a crise em Darfur, e que a 
Comunidade Internacional deve continuar a apoiar esses 
esforços; 

 
5. FELICITA o Presidente Deby, do Chade pelos seus esforços de 

mediação levados a cabo com o apoio da Comissão da UA e 
outros parceiros.  A Conferência convida todas as partes 
envolvidas a prosseguirem esses esforços com firmeza; 

 
6. SAÚDA a criação da Comissão de Cessar-fogo em El Fashir, a 9 

de Junho de 2004, e o desdobramento parcial dos observadores 
militares da UA na Região de Darfur, e EXORTA a Comissão a 
acelerar  o processo, incluindo o destacamento da força de 
protecção; 
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7. DECIDE  aumentar o número de Observadores  da UA para um 
número de 80, e decide igualmente que a força de protecção seja 
enviada imediatamente.  A este respeito, a Conferência SAÚDA a 
boa vontade do Governo do Sudão em cooperar com a Força de 
Protecção da UA e o seu empenhamento em disponibilizar total 
protecção à Missão.  A Conferência exorta os Estados Membros 
envolvidos a fornecerem, com urgência, Observadores e tropas à 
Missão da UA; 

 
8. CONCORDA  que as forças rebeldes devam ser acantonadas, 

com acordo de ambas as partes, e que as milícias e todos os 
outros grupos não regulares sejam desarmados pelo Governo do 
Sudão, e que essas duas operações sejam realizadas 
simultaneamente e monitorizadas pela Missão da UA; 

 
9. SUBLINHA  a importância de uma solução política e concorda 

que o diálogo político deve ser retomado na data prevista de 15 
de Julho de 2004, na Sede da UA, em Adis Abeba, com vista a se 
alcançar um acordo político.  Esse Acordo criará as condições 
para a convocação da Conferência Geral prevista no Acordo 
Humanitário de Cessar-fogo assinado em N’Djamena.  A 
Conferência exorta as partes a participarem na reunião, ao mais 
alto nível, para garantir que será alcançada uma decisão.  A este 
respeito, a Conferência EXORTA a Comissão, com a assistência 
dos Estados Membros e outros parceiros, a garantir que os 
movimentos rebeldes participem na reunião ao mais alto nível, 
para evitar atrasos; 

 
10. EXORTA as partes a respeitarem escrupulosamente as 

disposições  do Acordo de Cessar-fogo e a criar condições para o 
regresso rápido e urgente dos  refugiados e deslocados.  A 
Conferência lança um apelo urgente à Comunidade 
Internacional e aos Estados Membros para concederem total 
apoio a este processo fornecendo a tão necessária assistência 
humanitária; 

 
11. RECONHECE   o Acordo assinado entre o Governo do Sudão e 

as Nações Unidas, que está em conformidade com os esforços de 
paz da UA; 

 
12. SOLICITA  ao Presidente da Comissão que considere esta 

questão como prioritária e informe regularmente o Conselho de 
Paz e Segurança. 



 
 

Assembly/AU/ Motion (III) 
 
 

MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS A SUA EXCELÊNCIA PRESIDENTE 
JOAQUIM CHISSANO, PRESIDENTE CESSANTE DA UNIÃO AFRICANA 

 
A Conferência: 
 
 

RECONHECENDO o papel importante e histórico desempenhado pelo 
Presidente Joaquim Chissano na luta de libertação do seu país e na 
promoção da paz, estabilidade e desenvolvimento sócio-económico de 
Moçambique durante o seu mandato como segundo Presidente desse 
país; 
 
EVOCANDO  o empenhamento e dedicação com que o Presidente 
Chissano levou a cabo as suas responsabilidades como Presidente da 
União Africana nesta fase inicial da sua criação; 
 
CONSIDERANDO  que o Presidente Chissano está a terminar o seu 
mandato e está determinado a entregar a presidência do seu país a um 
sucessor que será eleito pelo povo de Moçambique nas eleições 
previstas para Dezembro de 2004: 
 

1. FELICITA  o Presidente Chissano pelos serviços louváveis 
que prestou ao seu país e ao povo de Moçambique,  e pela 
liderança exemplar que demonstrou ao conformar-se com 
a Constituição do seu país a entregar o poder por via 
pacífica; 

 
2. MANIFESTA a sua profunda gratidão e apreço, e presta 

homenagem a Sua Excelência o Presidente Chissano pelo 
dinamismo da sua liderança e pela sua contribuição à 
realização dos objectivos da União Africana. 
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DECLARAÇÃO SOLENE  
SOBRE A IGUALDADE DO GÉNERO 

 
 
 Nós,  Chefes de Estado e de Governo dos Estados Membros da União 
Africana, reunidos na Terceira Sessão Ordinária da nossa Conferência, em 
Adis Abeba, Etiópia, de 6 a 8 de Julho de 2004: 
 
 Reafirmando o nosso compromisso com o princípio da igualdade do 

género tal como enunciado no Artigo 4 (1) do Acto Constitutivo da 
União Africana, bem como outros compromissos, princípios, objectivos 
e acções existentes, previstos nos vários instrumentos regionais, 
continentais e internacionais sobre os direitos humanos e da mulher, 
incluindo a Plataforma de Acção de Dakar (1994), a Plataforma de 
Acção de Pequim (1995), a Convenção sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW – 1979), o 
Plano de Acção Africano para acelerar o processo de implementação 
das Plataformas de Acção de Dakar e de Pequim para a Promoção da 
Mulher (1999), o Documento adoptado pela Vigésima-terceira Sessão 
Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a 
Implementação da Plataforma de Acção de Pequim (2000), a Resolução 
1325  da ONU sobre as Mulheres, a  Paz e a Segurança (2000) e o 
Protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, 
relativo aos Direitos da Mulher em África (2003); 

 
 Reafirmando a nossa decisão sobre a igualdade do género tomada 

durante a Sessão inaugural da Conferência dos Chefes de Estado e de 
Governo da UA, em Durban, África do Sul, em Julho de 2002, 
concretizada  durante a Segunda Sessão Ordinária da Conferência em 
Maputo, Moçambique, em Julho de 2003, com a eleição de 5 mulheres 
e 5 homens para os cargos de Comissários; 

 
Notando com satisfação  que a nossa decisão sobre a paridade do 
género é um acontecimento histórico, que não existe em nenhum 
outro continente ou organização continental; 

 
 Reafirmando o nosso compromisso em continuar, intensificar  e 

acelerar as acções de promoção da igualdade do género a todos os  
níveis;  

 
 Determinados  a reforçar  os progressos que alcançámos na 

resolução das questões que mais preocupam as mulheres africanas; 
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 Conscientes da nossa decisão histórica de adoptar o Protocolo à 

Carta Africana  dos Direitos do Homem e dos Povos relativo aos 
Direitos das Mulheres em África, durante a Segunda Sessão Ordinária 
da Conferência,  realizada em Maputo, Moçambique, em Julho de 
2003; 

 
 Anotando a decisão do Presidente da Comissão da União Africana de 

transformar o Comité das Mulheres Africanas para a Paz e o 
Desenvolvimento (CMAPD) num Comité de Mulheres da União 
Africana, (CUMA), cujo Secretariado ficará integrado na Direcção do 
Género e que servirá  como órgão de consulta para o  Presidente sobre 
questões de género e de desenvolvimento; 

 
 Reconhecendo que os maiores desafios e obstáculos em matéria de  

igualdade do género permanecem e requerem uma liderança e 
esforços concertados de todos nós, incluindo as redes que trabalham 
nesta área e para o desenvolvimento; 

 
 Profundamente preocupados  com a situação das mulheres e o 

impacto negativo provocado por problemas como a propagação do 
VIH/SIDA, os conflitos, a pobreza, as práticas tradicionais nocivas, o 
grande número de mulheres refugiadas e deslocadas, a violência 
contra as mulheres, a exclusão das mulheres da política e do processo 
de tomada de decisão,  o analfabetismo e o acesso limitado de 
raparigas à educação; 

 
 Cientes  das políticas e programas estabelecidos para deter a 

propagação da pandemia do VIH/SIDA, bem como dos desafios 
actuais desta campanha; 

 
 Preocupados com o facto de as mulheres e as crianças serem as 

principais vítimas dos conflitos e deslocamentos internos, incluindo 
violações e massacres, e que as mulheres são geralmente excluídas 
dos processos de prevenção de conflitos, negociação e consolidação da 
paz; 

 
 Cientes do facto de que a fraca representação das mulheres nas 

estruturas de tomada de decisões sócio-económicas e políticas e a 
feminização da pobreza, têm  um impacto negativo na capacidade das 
mulheres para tirar todos os benefícios da sua participação na 
economia dos seus países e no processo de democratização; 
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 Cientes do fosso digital entre o Norte e o Sul, os homens e as 

mulheres e do papel das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) na promoção das questões do género, como sublinha a 
Declaração do Fórum de Tunes sobre o Género, realizado em Maio 
último, no quadro da preparação da Cimeira Mundial sobre a 
Sociedade de Informação (CMSI), prevista para  2005; 

 
 
DECIDIMOS O SEGUINTE: 
 

1. Acelerar a implementação  das medidas  económicas, sociais e 
jurídicas, específicas a favor das mulheres com vista a combater 
a pandemia do VIH/SIDA e materializar as Declarações de 
Abuja e de Maputo sobre o Paludismo, o VIH/SIDA, a 
Tuberculose e Outras Doenças Infecciosas Conexas.  Faremos 
tudo para que o tratamento e os serviços sociais disponíveis às 
mulheres ao nível local, respondam melhor às necessidades das 
famílias que cuidam desses casos; promulgaremos leis para pôr 
termo à discriminação das mulheres portadoras do VIH/SIDA e 
para proteger os infectados de VIH/SIDA, especialmente as 
mulheres e aumentaremos as dotações orçamentais nesses 
sectores com vista a diminuir os encargos das mulheres; 

 
2. Assegurar  a participação e representação plenas das mulheres 

no processo de paz, incluindo a prevenção, gestão e resolução 
de conflitos e a reconstrução pós-conflito em África, de acordo 
com a Resolução 1325 (2000) da ONU, e Designar mulheres 
como Enviadas e Representantes Especiais da União Africana; 

 
3. Lançar  no prazo de um ano, uma campanha contra o 

recrutamento sistemático de crianças-soldados e de exploração 
de raparigas como mulheres e escravas do sexo, em violação dos 
seus direitos de acordo com o estipulado na Carta Africana dos 
Direitos da Criança; 

 
4. Organizar e lançar  dentro de dois anos, campanhas públicas 

permanentes contra a violência em relação às mulheres, bem 
como para combater o tráfico de mulheres e raparigas;  reforçar 
os mecanismos jurídicos para garantir protecção às mulheres à 
todos os níveis e pôr termo à impunidade dos crimes cometidos 
contra as mulheres, de maneira a mudar positivamente a 
atitude e o comportamento da sociedade africana;  

5. Alargar e promover o princípio da paridade do género, que 
adoptámos  relativamente à Comissão da União Africana, em 
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todos os outros órgãos da União Africana, incluindo o seu 
Programa  NEPAD, nas Comunidades Económicas Regionais e 
aos níveis nacional e local, em colaboração com os partidos 
políticos e os parlamentos nacionais nos nossos países; 

 
 
6. Garantir  a promoção e a protecção de todos os direitos  do 

homem, das mulheres e raparigas, incluindo o direito ao 
desenvolvimento através da consciencialização ou pela aplicação 
de leis, se necessário; 

 
7. Promover  activamente a aplicação da legislação para garantir 

os direitos da mulher à terra, à propriedade e à herança, 
incluindo o direito à habitação; 

 
8. Tomar medidas específicas para assegurar a educação de 

raparigas e a alfabetização das mulheres, particularmente nas 
áreas rurais, com vista à realização do objectivo de  “Educação 
para Todos” (EPT);  

 
9. Comprometemo-nos a assinar e ratificar  o Protocolo à Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos relativo aos 
Direitos da Mulher em África, até o fim de 2004, e apoiar o 
lançamento de campanhas de sensibilização visando assegurar 
a entrada em vigor do Protocolo antes de 2005, e iniciar a 
implementação e a divulgação, pelos Estados-partes no 
Protocolo,  bem como noutros instrumentos nacionais, regionais 
e internacionais sobre a igualdade do género; 

 
10. Criar o Observatório  Africano do SIDA  (AIDS Watch Africa) 

como  uma Unidade do Gabinete do Presidente da Comissão, 
que deve apresentar um Relatório Anual sobre a situação do 
VIH/SIDA no continente, durante as Cimeiras e promover a 
produção de medicamentos anti-retrovirais nos nossos países; 

 
11. Aceitar o estabelecimento de um Fundo de Afectação Especial a 

favor das mulheres, com vista ao reforço das capacidades das 
mulheres africanas; e solicitar o Presidente da Comissão da 
União Africana que elabore as modalidades de  
operacionalização do Fundo, tendo em conta, em particular, as 
mulheres das áreas rurais e urbanas; 
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12. Comprometermo-nos a apresentar relatórios anuais sobre os 
progressos registados na área da integração do género, apoiar e 
defender todas as questões contidas nesta Declaração, tanto ao 
nível nacional como regional, e trocar informações  
regularmente sobre os progressos registados, durante as nossas 
Sessões Ordinárias; 

 
 
13. Solicitamos  ao Presidente da Comissão da União Africana que  

submeta à nossa consideração, durante a nossa Sessão 
Ordinária, um relatório anual sobre as medidas tomadas para 
implementar o princípio da igualdade e integração do género 
como todas as questões contidas nesta Declaração, tanto ao 
nível nacional, como regional.  



AFRICAN UNION  
UNION AFRICAINE 

 

 

 

 
UNIÃO AFRICANA 
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Terceira Sessão Ordinária 
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DECLARAÇÃO SOBRE A REVISÃO EM CURSO  
DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM (PAC) DA UE E SEU  IMPACTO  
NO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BASE COM OS PAÍSES ACP 
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DECLARAÇÃO SOBRE A REVISÃO EM CURSO  
DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM (PAC) DA UE E SEU  IMPACTO  
NO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BASE  COM OS PAÍSES ACP 

 
 

Nós, Chefes de Estado e de Governo dos Estados Membros da União 
Africana, reunidos na Terceira Sessão Ordinária da nossa Conferência, em Adis 
Abeba, Etiópia, de 6 a 8 de Julho de 2004: 

 
Evocando  a Declaração de Kigali sobre o Programa de Trabalho de Doha e 

o Consenso de Kigali, sobre o Programa de Trabalho de Doha Pós-Cancun, 
adoptado pela 2ª Sessão Ordinária da Conferência dos Ministros Africanos do 
Comércio, realizada em Kigali, de 24 a 28 de Maio de 2004, e aprovada pela 
Conferência; 

 
Tendo tomado nota  do processo de revisão em curso da Política Agrícola 

Comum (PAC); 
 
Considerando o papel crucial que a Agricultura desempenha na 

sustentabilidade  do tecido sócio-económico dos Países em desenvolvimento, 
Menos  Avançados, encravados ou Insulares; 

 
 Conscientes  de que o desenvolvimento desses países depende muito dos 

acordos preferenciais entre a UE-ACP  que regulamentam o acesso de produtos 
ao mercado da UE a preços garantidos, em particular da banana, do arroz e do 
açúcar; 

 
Cientes  do facto de que existe uma correlação directa entre a dependência 

dos produtos e os níveis de pobreza, particularmente em circunstâncias de 
permanente baixa de preços; 

 
Manifestamos a nossa profunda preocupação  pela queda brusca e pela 

flutuação dos preços dos produtos de base que têm provocado uma crise na 
maior parte dos países africanos exportadores de produtos de base que são na  
maioria países menos avançados e/ou altamente endividados; 

 
Apoiamos  a Declaração de Maputo adoptada pela 4ª Cimeira dos Chefes 

de Estado e de Governo ACP, a 21 de Junho de 2004, e em particular os 
parágrafos relacionados com o comércio de produtos de base;  
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Apelamos  aos nossos parceiros de desenvolvimento de longa data, para 
assegurar que a reforma da PAC, incluindo a revisão dos regimes da CE que são 
os países da UE sobre o açúcar, não afecte negativamente os interesses vitais dos 
países da ACP, em particular os Estados Membros da União Africana; 

 
Solicitamos  à Comissão da UA para acompanhar de perto a  evolução do  

processo de reforma do PAC e informar periodicamente a Conferência. 
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