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I. INTRODUÇÃO 
 
1. Os Planos de Acção actuais da Comissão da União Africana (CUA) para os 
Subsectores de Transporte (modos) foram adoptados em Malabo, Guiné Equatorial, em 
Abril de 2014, pela Conferência dos Ministros Africanos responsáveis pelos Transportes, 
abrangendo os sectores específicos de transportes (modos), ou seja, aviação civil / 
transporte aéreo, transporte ferroviário, marítimo e rodoviário. Os Planos de Acção foram 
elaborados para o período de 2015 a 2017 e substituíram os planos anteriores adoptados 
em Luanda, Angola, em Novembro de 2011. 
 
2. O principal objectivo do programa de transportes da UA é de facilitar a construção 
de uma rede continental de infra-estruturas integradas para todas as condições 
meteorológicas. O programa visa igualmente assegurar que o Sector dos Transportes 
contribua para a realização das aspirações da Agenda 2063 da UA. Este objectivo também 
está inserido no Programa de Desenvolvimento das Infra-estruturas em África (PIDA), 
abrangendo os sectores dos transportes, da energia, das tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) e dos recursos hídricos transfronteiriços. 
 
3. Para atingir esse objectivo, a Comissão, através do Departamento de Infra-estruturas 
e Energia, adopta as seguintes acções ou funções-chave: 
 

1. Harmonização de políticas, normas e regulamentos; 
 

2. Facilitação de desenvolvimento de infra-estruturas nos principais corredores 
de transporte; 

 
3. Alinhamento das actividades do departamento com as aspirações da Agenda 

2063 da UA; e 
 

4. Monitorização e facilitação da execução de políticas, estratégias e grandes 
projectos de infra-estruturas de integração continental, com especial destaque 
para a Agenda 2063 da UA. 

 
4. Ao implementar os Planos de Acção, a CUA assume um papel de liderança e 
coordenação geral. Os outros actores principais incluem a Agência de Planeamento e 
Coordenação da NEPAD (NPCA), as Comunidades Económicas Regionais (CER), as 
Instituições Especializadas (IE) e os Estados-membros. O apoio Técnico e Financeiro é 
prestado pelos Parceiros, incluindo o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), a 
Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) e outras agências das 
Nações Unidas, bem como outros parceiros importantes, em especial a União Europeia, a 
GIZ e o Banco Mundial. 
 
5. O presente relatório centra-se no estado actual da execução das actividades para as 
quais a CUA desempenha um papel de liderança e as que estão sob a liderança de outras 
instituições e que apresentaram relatórios sobre o ponto da situação. A parte narrativa do 
relatório destaca as principais actividades realizadas pelo Departamento de Infra-estruturas 



2 
 

e Energia da CUA e o ponto de situação de cada actividade é especificado nos Planos de 
Acção anexados. 
 
II. HARMONIZANIZÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES 

 
6. A economia africana está a crescer a um ritmo mais rápido nos últimos 50 anos e 
recentemente ultrapassou a Ásia em termos de crescimento económico. No entanto, o 
continente enfrenta desafios no que tange ao desenvolvimento da sua infra-estruturas e 
serviços de transporte. Adicionado aos desafios existentes, o Transporte Africano também 
enfrenta novos problemas em forma de uma rápida urbanização, necessidade de infra-
estruturas resilientes ao clima e desenvolvimento de cidades e corredores ecológicos e o 
uso de novas tecnologias para promover um sistema de transporte eficiente em África. Em 
conformidade com as políticas definidas na sua Agenda 2063, a UA tem uma visão do 
transporte a longo prazo com os seguintes objectivos: 
 

(i) Reduzir os custos logísticos de transporte para todos os meios de transporte; 
 

(ii) Melhorar e expandir a conectividade regional; 
 

(iii) Promover meios de transporte fiável e seguro que protejam os bens e as vidas 
e meios de subsistência das pessoas; 

 

(iv) Promover infra-estruturas e serviços de transporte que sejam sustentáveis e 
amigáveis ao ambiente e às comunidades; 

 

(v) Melhorar a governação global do sector, através do desenvolvimento e 
aplicação de regulamentos eficazes que permitam uma concorrência leal 
dentro e entre os meios de transporte; 

 

(vi) Promover um sector da indústria de transportes que apoie a criação de 
empregos sustentáveis; 

 

(vii) Assegurar que as comunidades rurais e remotas tenham acesso a infra-
estruturas básicas de transporte, a fim de melhorar o seu desenvolvimento 
socioeconómico; e 

 

(viii) Melhorar o fornecimento e a gestão de sistemas públicos eficientes e 
integrados  de transportes e de energia zonas urbanas. 

 
7. Neste sentido, durante este período em análise, o Departamento de Infra-estruturas 
e Energia iniciou estudos visando a elaboração de um novo Quadro Harmonizado Africano 
de Políticas de Transportes. O quadro de políticas deve fomentar, entre outras 
considerações, a integração continental e regional; satisfazer a futura demanda de 
transporte e apoiar os negócios africanos através de sistemas logísticos fáceis e 
permanentes; proporcionar um sistema de transporte seguro e fiável; e ao mesmo tempo 
resistente ao clima. Este trabalho é financiado no âmbito do 10o EDF para o programa de 
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reforço da capacidade da UE sobre o “Apoio ao Desenvolvimento do Sector dos 
Transportes em África, prestado ao Departamento de Infra-estruturas e Energia da CUA 
para a Harmonização de Políticas de Transportes e Desenvolvimento dos Serviços do 
Sector dos Transportes e Apoio ao PIDA PAP para início de actividades de corredores 
inteligentes. Até à data, três (3) seminários de validação foram realizados tendo como 
objectivo rever o progresso do projecto. O documento final de políticas foi posteriormente 
submetido aos Estados-membros para análise e aprovação. 
 
III. TRANSPORT AÉREO / AVIAÇÃO CIVIL 
 
8. Durante o período abrangido pelo relatório, o continente registou um aumento da 
redução de custo nas companhias aéreas, fusão de companhias aéreas, melhoria da 
conectividade e da concessão da “quinta liberdade”, falência das pequenas companhias 
aéreas, arranque de novas companhias aéreas, e a criação de parcerias estratégicas entre 
as companhias aéreas africanas, a reabilitação, extensão ou construção de novos 
aeroportos, investimento em instalações e equipamentos de navegação aérea, 
investimento na renovação da frota, a formação e reconversão de profissionais da aviação, 
por um lado, e a crescente penetração das companhias aéreas estrangeiras nos mercados 
africanos. 
 
9. A CAFAC e os Estados-membros africanos participaram na 39ª Assembleia Geral 
da ICAO, na qual foram alcançadas duas conclusões importantes sobre Aviação e Meio 
Ambiente, a saber: (a) um consenso histórico sobre a sua Resolução relativa a um Plano 
de Medida Global Baseada no Mercado (GMBM); e (b) reconheceu igualmente os 
importantes resultados alcançados pela ICAO em ajudar os Estados a desenvolver os seus 
Planos de Acção Nacionais para a redução das emissões do CO2. Até agora, 22 Estados 
africanos apresentaram os seus Planos de Acção Nacionais à ICAO. 

 
i) Política Africana de Aviação Civil (PAFACA) 
 

10. Foram realizadas as seguintes actividades relacionadas com a PAFAC. No âmbito 
do transporte aéreo, a CUA está actualmente a trabalhar em colaboração com a CAFAC na 
implementação da Política Continental. Um dos principais problemas que afectam o 
transporte aéreo em África, tal como destacado No relatório da PAFAC, é o seu fraco registo 
de segurança aérea. Para resolver este problema, a Comissão Africana da Aviação Civil 
(CAFAC) está a facilitar e a monitorar os Estados-membros para o cumprimento das metas 
de segurança da aviação de Abuja, adoptadas em Abuja em 2012 e posteriormente 
aprovadas pela Cimeira da UA em 2013. Algumas das metas têm os seus prazos expirados 
e outros expiram em 2017. Nesse sentido, a CUA e a CAFAC recomendam para a 
necessidade de rever metas actuais cujos prazos expiram em 2017 para o próximo período. 
 
11. Ao implementar as medidas de segurança da aviação da PAFAC, esta está a gerir, 
em conjunto com a Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO), um Sistema de 
Inspecção Cooperativa da Região Africana e do Oceano Índico (AFI-CIS), com o objectivo 
de prestar assistência aos Estados africanos, com ênfase e prioridade dadas aos Estados 
identificados como tendo Significativas Preocupações de Segurança (SSR) a nível regional, 



4 
 

as Organizações Regionais de Supervisão de Segurança (RSOO) estão a seguir os 
mesmos passos para garantir que a PAFAC seja efectivamente implementada. 

 
12. A IATA está também a juntar esforços com a UA na implementação da Declaração, 
Plano de Acção e Metas de Abuja sobre a segurança da aviação em África. Alem disso, 
está igualmente comprometida a continuar a abordagem colaborativa entre a IATA, a ICAO 
e a Associação das Companhias Aéreas Africanas (AFRAA); concentrando-se no 
desenvolvimento de competências e ajudando as companhias aéreas africanas a obter a 
certificação no Programa de Supervisão Operacional de Segurança da IATA (IOSA). Em 
Julho de 2016, a Comissão da UA e a IATA assinaram um Memorando de Entendimento 
sobre Cooperação. 
 
13. Através dos esforços interinstitucionais em curso, o continente assiste a uma 
melhoria significativa dos níveis de segurança. Os resultados sobre a implementação das 
metas de Abuja são encorajadores. Em Abril de 2016, vinte e dois (22) Estados atingiram a 
pontuação de Implementação Efectiva do programa USOAP da ICAO, enquanto 14 (14) 
Estados da AFI tiveram uma pontuação de EI <= 30%, com uma média global actualmente 
situada em 62,87%. Além disso, também o número de Estados ou companhias aéreas na 
Lista de Segurança da UE reduziu. 
 
14. Em Abril de 2016, a CUA, em colaboração com a CAFAC e a ICAO, em conjunto 
com a República da Namíbia, organizaram em Windhoek, na Namíbia, uma conferência 
ministerial sobre segurança e facilitação da aviação em África. Os resultados da Reunião 
Ministerial incluíram uma Declaração e metas de segurança e facilitação da aviação. As 
metas devem ser executadas por todos os Estados da AFI. A Conferência também orientou 
o Secretariado do Plano AFI SECFAL a apresentar as modalidades para implementar as 
recomendações e decisões tomadas pelos Ministros. A Declaração Ministerial e as metas 
de segurança e facilitação da aviação serão apresentadas à reunião do CTE para adopção. 
 

ii) Parceria UA-UE do Domínio da Aviação 
 

15. O projecto de Apoio ao Subsector de Transporte Aéreo e Aplicativos de Serviços Via 
Satélite, concebido para abranger três componentes (protecção, segurança e aplicativos de 
serviços via satélite em África), foi lançado em 2012 e terminou em 2015, com 
financiamento do 10.º Envelope do FED para Parceria UE-África em Matéria de Infra-
estruturas. O principal objectivo do projecto era de capacitar os Estados e as CER nos 
campos acima mencionados. A componente sobre aplicativos de serviços via satélite em 
África realizou, até agora, três (3) sessões de trabalho de capacitação em SBAS. Estas 
sessões incidiram em matéria de licenciamento, certificação e fiabilidade através da 
formação de quarenta (40) profissionais africanos provenientes de treze (13) Estados 
africanos e de onze (11) instituições africanas, incluindo quatro (4) Comunidades 
Económicas Regionais. No âmbito do mesmo projecto, o Centro de Física Teórica de 
Trieste, Itália, em 2015 formou vinte e três profissionais africanos, dos quais dez são 
empregados pelo Escritório Conjunto do Projecto (JPO) dos Serviços de Navegação via 
Satélite para a Região Africana (SAFIR) em Dakar, Senegal.  
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16. A actual cooperação entre a UA e a UE é definida na Estratégia Conjunta África-UE 
(JAES) e no Roteiro da Parceria Estratégica UE-África, adoptada durante a 4ª Cimeira 
África-UE, realizada em Bruxelas, em Abril de 2014. O Roteiro cobre o período de 2014 a 
2017. A Cimeira acordou que a implementação da Estratégia Conjunta deveria centrar-se 
em quatro objectivos. Os sectores da infra-estrutura e da energia são abrangidos no âmbito 
do objectivo 4: Crescimento sustentável e inclusivo e questões globais e área de 
cooperação abrangem: Investimento privado, infra-estruturas e integração continental. As 
principais áreas sectoriais de cooperação no domínio dos transportes aéreos abrangem: a) 
Apoio à implementação da Decisão de Yamoussoukro e criação de um Mercado Único 
Africano dos Transportes Aéreos; e (b) Extensão das infra-estruturas e serviços de 
navegação via satélite do EGNOS (Sistema de Cobertura Geoestacionário Europeu) para 
África 
 
17. A implementação continental do projecto EGNOS prevê a integração do JPO nas 
estruturas da União Africana, a fim de assegurar a apropriação africana do projecto e a sua 
sustentabilidade a médio e longo prazos. Após consultas extensivas com os principais 
intervenientes, a CUA tem planos de realizar uma análise independente do custo-benefício 
(ACB) para determinar a vantagem do EGNOS para a África em relação a outros sistemas 
SBAS existentes a nível mundial e organizar um seminário continental de aviação para 
validar o resultado e a decisão final do continente sobre o projecto proposto. 
 

A AUC está, portanto, a submeter esta proposta de projecto sobre EGNOS ao CTE 
para a análise e orientação dos Ministros sobre as próximas etapas, conforme indicado. 
 

iii) Decisão de Yamoussoukro sobre a Liberalização dos Mercados de 
Transporte Aéreo em África 

 
18. Está igualmente em curso a aplicação da Decisão de Yamoussoukro de 1999 sobre 
a liberalização dos mercados dos transportes aéreos em África. Nos últimos quatro anos, 
registaram-se progressos significativos, resultando em mais conectividade através da 
introdução de novas rotas aéreas e aumento das frequências nas rotas existentes, tendo 
vários países adaptado o seu acordo bilateral de serviços aéreos para o transporte aéreo 
inter-africano. Todavia, ainda existem alguns obstáculos à total aplicação da decisão, bem 
como em relação às barreiras não físicas. 
 
19. O abrandamento da obrigação de visto e outras restrições administrativas 
contribuiria consideravelmente para aumentar as ligações aéreas intra-africanas, os 
volumes de tráfego aéreo e a acessibilidade dos transportes aéreos. O Conselho Executivo 
reconheceu este problema e recomendou que os Estados-membros revejam as suas 
situações de segurança interna e externa, com vista à criação de mecanismos que 
permitam a emissão de vistos à chegada dos cidadãos dos Estados-membros da UA, com 
a opção para ficar no país por um período até 30 dias. Como forma de avançar, a UA está 
actualmente a rever a criação de um Protocolo Continental sobre a Livre Circulação de 
Pessoas, o Direito de Fixar Residência e o Direito de Estabelecimento. O protocolo só se 
concentraria na criação de um sistema que garanta o acesso de todos os cidadãos africanos 
a todos os países africanos. (Abolição de visto / visto à chegada / isenção da taxa de visto). 
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20. A fim de facilitar a criação de um mercado único africano da aviação, a Comissão da 
União Africana e os intervenientes africanos concluíram a elaboração de textos 
regulamentares e da arquitectura da base de dados africana sobre os transportes aéreos. 
Estes textos regulamentares constituídos pelos Regulamentos de Concorrência; 
Mecanismo de Resolução de Litígios e Regulamentação para a Protecção do Consumidor, 
juntamente com as especificações de uma base de dados e indicadores relacionados com 
o transporte aéreo africano, estão agora prontos para publicação e aplicação pela Agência 
Executora (CAFAC) da Decisão de Yamoussoukro. 
 
21. O ritmo lento na implementação da Decisão de Yamoussoukro tem sido motivo de 
preocupação para os políticos . A Conferência da União Africana de Janeiro de 2015 tomou 
nota destes graves desafios na implementação do DY e endossou a criação do Mercado 
Único Africano dos Transportes Aéreos (SAATM) e o Compromisso Solene de 11 Estados-
membros para a actualização rápida e incondicional do SAATM até 2017. Além disso, a 
Cimeira aprovou também o endosso feito pelo Conselho Executivo da UA dos Instrumentos 
Regulamentares e Institucionais da DY. 
 
22. Foi criado um Grupo de Trabalho Ministerial para supervisionar a concretização do 
Mercado Único Africano dos Transportes Aéreos com três funções principais, a saber: (i) 
acompanhar os progressos da implementação; (ii) dar orientação; e (iii) liderar a campanha 
de advocacia para instar os restantes Estados-membros a aderir ao mercado único. O 
Grupo de Trabalho adoptou o seu roteiro em 2015 com dezoito (18) actividades que 
culminariam com o lançamento do Mercado Único Africano dos Transportes Aéreos durante 
a Sessão de Junho de 2017 dos Chefes de Estado e de Governo da União. O Grupo realizou 
a sua 2ª Reunião em 20 de Outubro de 2016, onde foi actualizado o Mapa de Actividades 
e foi estabelecido um caminho para o lançamento do Mercado Único Africano de Transporte 
Aéreo em Junho de 2017. 
 
23. Um dos resultados da Reunião Ministerial é a recomendação para a revisão das 
Funções e Responsabilidades do Órgão de Monitorização da Decisão de Yamoussoukro. 
A CUA, a UNECA e a CAFAC foram encarregadas de rever as funções do órgão de 
monitorização, tal como indicado no Anexo 2 da DY, e propor as suas funções e 
responsabilidades revistas tendo em conta o papel desempenhado pela Agência Executora 
da Decisão de Yamoussoukro. 

 
24. As CER continuam igualmente a envidar esforços visando a harmonização das 
políticas e regulamentações no domínio dos transportes aéreos. A CEDEAO adoptou uma 
regulamentação económica para a liberalização do transporte aéreo na região da África 
Central e a CAO elaborou e está em negociação uma regulamentação económica para a 
liberalização do transporte aéreo na Comunidade Económico da África Oriental (CAO). 

 
25. Finalmente, sob a liderança capaz de nosso Cidadão Africano experiente, o 
Presidente do Conselho Internacional da Organização de Aviação Civil, mais três países 
africanos foram eleitos para o Conselho. A actual composição do Conselho integra o 
Egipto, a Nigéria, a África do Sul, o Quénia, a República da Tanzânia e os recém-eleitos 
- Argélia, Cabo Verde e Congo. 
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IV. TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
26. A África depende em grande medida do seu comércio com outras regiões do mundo. 
As suas exportações consistem principalmente de produtos primários volumosos e o 
continente importa a maioria das suas necessidades em produtos industrializados 
acabados. A este respeito, o transporte marítimo é um subsector crucial para o 
desenvolvimento socioeconómico da África. Neste contexto, a necessidade de reforçar a 
capacidade do transporte marítimo para lidar de forma económica com o comércio 
internacional de África sempre tem sido uma prioridade. A UA adoptou o seu Plano de 
Acção Continental para os Transportes Marítimos, que está a ser implementado com o 
apoio da UE, a OMI e outros parceiros. O foco tem sido o fortalecimento das funções 
nacionais no Controlo dos Portos pelo Estado (PSC) e na Implementação do Estado 
Costeiros (FSI). 
 
27. Do mesmo modo, as actividades deste sector foram bem apoiadas pelo Programa 
Intra-ACP de Apoio ao Sector dos Transportes Marítimos em África financiado pela UE 
através do 10º FED, cuja implementação teve início em 2014. Desde então, foram 
realizados vários seminários de capacitação aos Estados-membros, começando pelos 
Estados da África Ocidental e Central. O programa está em curso e espera-se que 
posteriormente se estenda ao resto do continente, dadas as conquistas das duas regiões. 

 
28. A protecção marítima e a segurança marítima e a protecção do meio ambiente 
marinho têm suscitado grande preocupação em África, especialmente na sequência de uma 
série de actos de pirataria e de assaltos à mão armada nos Golfos de Aden e da Guiné, 
bem como de acidentes envolvendo navios de pequena ou média dimensão nos oceanos 
e vias  fluviais dentro das fronteiras da África. Além disso, a pesca ilegal e o despejo de 
resíduos tóxicos perto das costas africanas continuam a situar-se num nível mínimo de 
monitoria e combate. 
 
29. Entre os principais desafios identificados para o transporte marítimo, estão as fracas 
capacidades institucionais, regulamentares e de execução tanto a nível nacional como 
regional para supervisionar o cumprimento das convenções internacionais sobre protecção 
e segurança marítima, e protecção do meio ambiente marinho. O subsector também 
enfrenta desafios relacionados com a promoção e maximização dos benefícios da 
economia azul / economia oceânica, boa governação na gestão do sector pesqueiro e 
aquicultura bem como conservação e restauração do ecossistema marinho. Existem, no 
continente, enormes oportunidades no Turismo Marítimo que ainda precisam de ser 
exploradas. 
 
30. Portanto, em colaboração com os parceiros no subsector, a CUA dirige os seus 
esforços para fazer face a estes desafios de forma abrangente, através das seguintes 
actividades principais previstas: 

 
i) Operacionalização da Carta Africana Revista do Transporte Marítimo, 

adoptada pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da UA em 
Julho de 2010; 
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Colaboração com as principais partes interessadas no reforço da segurança 
marítima; 

 
ii) Fortalecimento das capacidades das administrações marítimas nacionais 

sobre a implementação dos instrumentos internacionais relativos à protecção 
e segurança marítima, e protecção do meio ambiente marinho; 
 

iii) Criação de uma estrutura institucional de acompanhamento e coordenação 
das actividades marítimas no continente; 

 

iv) Criação de uma rede da guarda costeira para partilhar recursos e capacidades 
no combate às actividades ilegais nas águas africanas. As regiões da África 
Ocidental e Central já estão a trabalhar nesse projecto. Agora precisamos 
reforçar e alargar a iniciativa ao resto do continente. 

 
31. Infelizmente, a Carta Africana Revista dos Transportes Marítimos ainda não entrou 
em vigor. Presentemente, dezasseis (16) países assinaram e apenas sete (7) ratificaram a 
Carta. A CUA continua a trabalhar os Estados-membros, as CER e as Instituições 
Especializadas a acelerar a entrada em vigor da Carta, visando assegurar que o 
desenvolvimento do transporte marítimo em África seja orientado por uma política 
continental e um quadro estratégico coerentes. 
 
V. TRANSPORTE FERROVIÁRIO  
 
32. O transporte ferroviário é, essencialmente, a espinha dorsal de uma rede de 
transportes rentável e integrada em qualquer situação geográfica. Existem mais de 1 milhão 
de km de linhas ferroviárias em todo o mundo. No entanto, com uma extensão de cerca de 
89.390 km, a rede de África representa menos de 9 por cento da rede mundial. A rede 
ferroviária em África está subdividida entre África do Sul (43,1%), África do Norte (22,3%) 
e África Subsaariana (34,6%). Em termos de países, a África do Sul tem a maior rede 
ferroviária com cerca de 32.000 km. Uma dúzia de países africanos tais como Burundi, 
Comores, Líbia, Ruanda, Lesoto e Maurícia ainda não têm ligações via redes ferroviárias. 

 
33. No contexto acima referido, a CUA prossegue a implementação da Visão 2040 para 
a Revitalização da Rede Ferroviária em África, ligada ao Programa de Desenvolvimento de 
Infra-estruturas em África. Neste contexto, a CUA manteve uma série de actividades 
estratégicas no seu plano de acção ferroviária, incluindo: 
 

i. Elaboração de estratégias para o desenvolvimento de uma Rede Ferroviária 
Continental Integrada de Alta Velocidade como um dos doze (12) projectos 
emblemáticos da Agenda 2063 da UA. A rede continental será um facilitador 
para a disponibilização de infra-estruturas no continente, que impulsionarão a 
integração regional; 

 
ii. Mobilização de recursos para o desenvolvimento de infra-estruturas e de 

serviços ferroviários; e 
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iii. Harmonização dos programas de formação e reforço das capacidades das 

instituições de formação ferroviária, tendo em vista o fortalecimento das 
instituições de formação ferroviária existentes de modo satisfazer as 
necessidades regionais e continentais dos profissionais ferroviários. 

 
34. Alguns projectos da grande parte das linhas ferroviárias de velocidade norma e de 
alta velocidade foram planificados para o período curto de 2016-2025; Com base em alguns 
princípios fundamentais e com base nestes princípios, a CUA identificou uma lista preliminar 
de alguns projectos recomendados de grandes ferrovias para consulta. 
 
35. Na implementação da Rede Ferroviária Integrada Africana de alta Velocidade 
(AIHSRN), a CUA prossegue as negociações com a República Popular da China, que 
indicou o seu grande interesse em ser um parceiro estratégico para o projecto. Além disso, 
o Departamento de Infra-estruturas e Energia da CUA avançou e preparou vários 
documentos estratégicos para a materialização da Rede Ferroviária Integrada Africana de 
Alta Velocidade. 
 
36. Actualmente, a CUA está trabalhando com a NPCA (Agência de Planificação e 
Coordenação da NEPAD) para criar a Unidade de Implementação do Projecto (PIU). 
 
VI. TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 
37. No sector do transporte rodoviário, as principais actividades foram as seguintes: 
 

a) Formulação e divulgação de normas rodoviárias padrão para as Rodovias 
Transafricanas (TAH) e do Acordo Intergovernamental para a sua 
implementação; 

 
b) Elaboração e divulgação da Carta Africana de Segurança Rodoviária; e 
 
c) Acompanhamento e avaliação da implementação do Plano de Acção Africano 

para a Década Global da Acção para a Segurança Rodoviária (ONU) 2010-
2020; 

 
38. O Acordo Intergovernamental sobre normas rodoviárias padrão para Estradas Trans-
Africanas foi aprovado pela Cimeira da UA em Junho de 2014, enquanto a Carta Africana 
para a Segurança Rodoviária foi adoptada em Janeiro de 2016. Actualmente, foram 
programados seminários de divulgação e de capacitação para todas as regiões. Para os 
Estados da África Ocidental e Central, um seminário regional conjunto foi realizado em 
Junho de 2016, em Abuja, Nigéria, em colaboração com a CEDEAO e a CEEAC. Outro 
seminário idêntico foi programado para ter lugar em Rabat, Marrocos, para os Estados da 
África do Norte, em Dezembros de 2016, em colaboração com a UMA. O último destinado 
às regiões da África Oriental e Austral está previsto para princípios de 2017. A Comissão 
Económica das Nações Unidas para a África está envolvida neste projecto. 
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VII. DESENVOLVIMENTO DE CORRIDORES DE TRANSPORTES 
 
39. Em relação ao desenvolvimento dos corredores de transporte, está em curso um 
Programa Intra-ACP de Apoio ao Sector dos Transportes em África, cujo objectivo 
principal é o reforço das capacidades da CUA e das CER, em especial no que se refere a: 
 

1. Desenvolvimento da política de transportes. 
 

2. Desenvolvimento de “corredores INTELIGENTES”. 
 

3. Estabelecimento de sistemas eficientes de manutenção de estradas. 
 

40. Anteriormente, a Comissão esforçou-se por realizar estudos de pré-viabilidade sobre 
um número considerável de corredores de transporte trans-africanos, com vista a mobilizar 
apoio financeiro e técnico para o seu reforço, incluindo a construção, reabilitação e 
modernização dos mesmos. Por exemplo, o Corredor de Transporte Dakar-N'djamena-
Djibuti (TAH 5 e 6), a Linha Ferroviária Cotonou-Ouagadougou-Niamey-Abidjan e a Ponte 
Gambia sobre a TAH 7. 
 
41. Os estudos de pré-viabilidade foram realizados com o apoio do BAD (1 & 2) e o resto 
pela UE no âmbito do 9º FED. Com base nos resultados dos estudos de pré-viabilidade, os 
países envolvidos e as CER estão a executar as componentes específicas do projecto 
indicadas e estão encontram-se a vários níveis de realização. 
 
VIII. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
42. Como indicado nas secções anteriores, existem numerosos desafios que limitam o 
número de actividades dos Planos de Acção que podem ser implementadas num dado 
período, bem como atrasar a execução das actividades programadas para implementação. 
A AUC está em busca de várias estratégias de curto e longo prazo para fazer face a esses 
desafios, com o objectivo de maximizar a implementação. Os principais desafios que são 
encontrados de forma contínua são: 
 

1. Insuficiência de recursos para o desenvolvimento das actividades; 
 

2. Recursos humanos inadequados; 
 

3. Fraca participação das Comunidades Económicas Regionais e de Instituições 
Especializadas nas actividades de infra-estruturas da CUA;  

 
4. Integração lenta das políticas, estratégias e quadros jurídicos regionais e 

continentais adoptados nos quadros jurídicos e políticos nacionais, incluindo 
a falta de ratificação de quadros políticos regionais/continentais, resultando 
na sua ineficiência; e 
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5. Pouca comparticipação do investimento privado para o Desenvolvimento de 
Infra-estruturas em África. 

 
43. A CUA gostaria de exortar aos Estados-membros para darem prioridade à 
implementação das actividades do programa e às decisões da UA, pelas quais carregam 
grande responsabilidade. Em particular, a adesão aos e a ratificação instrumentos da UA, 
incluindo tratados e cartas, são essenciais para permitir a sua aplicação em prol do 
desenvolvimento socioeconómico do continente. 
 
44. De igual modo, solicita-se às CER que alinhem as suas actividades àquelas da CUA 
e prevejam nos respectivos calendários e orçamentos a sua participação em eventos 
relevantes das CUA de coordenação dos programas. Os Estados-membros e as CER são 
igualmente solicitados a apoiar as iniciativas da CUA destinadas a promover a conclusão 
das ligações em falta com a Estrada Trans-Africana e as redes ferroviárias. Devem ser 
envidados esforços para alinhar o desenvolvimento das infra-estruturas no Continente com 
as aspirações da Agenda 2063 da UA. 
 


