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Prefácio  
 
 No presente relatório, fazemos o balanço dos últimos quatro anos da Comissão 
da UA e formulamos recomendações para a União ao traçarmos o futuro. Ao fazê-lo, 
estamos cientes de que nos baseámos no trabalho da Comissão que nos precedeu. 
Fizemos progressos, mas ainda há trabalho a fazer para concretizar as aspirações do 
nosso Continente e reforçar a nossa União.  
 
 Concentrámo-nos na implementação das prioridades-chave estabelecidas no 
projecto de 50 anos da Agenda 2063 para África. Estamos a fazer progressos, embora 
em graus desiguais, para começar a concretizar as suas aspirações. Nos últimos 
quatro anos, a Zona de Comércio Livre Continental Africana foi assinada, e entrou em 
vigor no mais curto espaço de tempo jamais visto nas negociações de um acordo 
comercial desta dimensão. Juntamente com o lançamento da Iniciativa Céu Aberto e 
do Protocolo relativo à Livre Circulação, o potencial para acelerar a integração é grande 
e deve ser capitalizado. 
 
 O nosso Continente fez alguns progressos nos últimos quatro anos com vista 
ao Silenciamento das Armas. Fizemos alguns progressos na fronteira Etiópia-Eritreia, 
no Sudão e no Sudão do Sul. Contribuímos para a conclusão da paz e reconciliação 
na República Centro-Africana, prestámos assistência técnica à RDC, e apoiámos a 
transição na Somália. Revitalizámos o Fundo da UA para a Paz e mobilizámos 
centenas de milhões em apoio às lutas dos nossos Estados-Membros no Sahel, no 
Corno de África, entre outras regiões, no domínio do reforço de capacidades, 
prevenção de conflitos e operações de apoio à paz. Contudo, o continente continua a 
enfrentar desafios estruturais para alcançar uma paz duradoura e um desenvolvimento 
sustentável.  
 
 As ameaças contínuas e emergentes à paz e segurança em vários dos nossos 
Estados-Membros lembram-nos que silenciar as armas será um longo processo que 
deverá implicar os esforços concertados da UA, dos Estados-Membros, das CER, dos 
cidadãos e de todas as partes envolvidas para se comprometerem a realizar o 
desenvolvimento sustentável, aprofundar a governação democrática, e defender a paz 
e a segurança. O ressurgimento de golpes militares, agitação civil e conflitos intra-
estatais são particularmente preocupantes, que reafirmam a necessidade de investir 
na prevenção de conflitos estruturais, no diálogo político, na mediação e na 
reconstrução e desenvolvimento pós-conflito. Igualmente importante é a necessidade 
de adaptar as nossas instituições e modalidades de participação para responder ao 
extremismo violento, ao crime transfronteiriço e aos riscos de cibersegurança. 
 
 Através das reformas institucionais da UA, criamos mecanismos que permitirão 
à nossa União ser mais eficaz, eficiente e mais apta para o efeito. Fizemos progressos 
na reestruturação, melhoria e criação de sistemas que produzirão maiores resultados, 
respeitando os princípios de transparência e responsabilidade. Embora ainda haja 
muito trabalho a fazer, estamos a aproximar a UA da população e a reforçar o lugar da 
África na cena mundial. Estamos a reavaliar as nossas parcerias e temos trabalhado 
para reforçar a nossa voz e agir como um só. Demos alguns passos em frente na 
criação da nossa União e na criação de espaço para a nossa juventude.  
 
Isto não quer dizer que não tenham existido obstáculos no nosso caminho ou que o 
nosso trabalho esteja concluído. As limitações de recursos e capacidade, a 
coordenação inadequada e o ritmo lento da implementação das decisões da UA, bem 



iv 

como as reformas institucionais da UA, podem e devem melhorar. A nossa 
determinação e empenho em enfrentar estes desafios constitui o nosso ponto forte. O 
nosso trabalho deve prosseguir com seriedade, com energia e vigor renovados.  
 
 Terminamos este período numa época de muita perturbação, incerteza e 
mudanças sem precedentes na forma como operamos devido à COVID-19. Tivemos 
de nos adaptar, reorganizar e fazer alterações à forma como cumprimos o nosso 
mandato. Aprendemos que a mudança e a inovação são inevitáveis para enfrentar os 
desafios do nosso tempo e temos a certeza de que, juntos, há pouco que não podemos 
ultrapassar. Temos de nos reunir para reforçar a nossa resiliência e mobilizar e 
aproveitar as nossas capacidades para remodelar o nosso mundo.  
 
 
Juntos, unidos, concretizaremos A África que Queremos. 
Moussa Faki Mahamat   



v 

Resumo  
 
 O presente relatório destaca os principais marcos alcançados e os desafios 
enfrentados pela Comissão cessante durante o seu mandato de 2017-2020. O relatório 
fornece reflexões sobre as lições aprendidas na implementação da Agenda 2063 e dos 
seus projectos emblemáticos, bem como sobre a Reforma Institucional. Apresenta 
igualmente recomendações para a próxima Comissão e os Estados-Membros tenham 
em consideração na via a seguir para reforçar a União e alcançar a África que 
Queremos.  
 
 As implicações políticas e socioeconómicas da pandemia da COVID-19 têm sido 
de grande alcance. A determinação da União em enfrentar desafios comuns foi 
reafirmada e manifesta-se na resposta, que tem sido exemplar. Pressionou igualmente 
a Comissão a adaptar e a inovar os seus métodos, processos e modalidades de 
trabalho, abraçando a tecnologia e a inovação. Apesar dos desafios, apresentou à 
Comissão uma oportunidade de ajustar as suas prioridades, bem como de aumentar a 
eficiência e a eficácia. A COVID 19 reafirmou a determinação da UA em concentrar-se 
no reforço das capacidades e da autonomia da União para o desenvolvimento 
sustentável, particularmente para dar resposta às pandemias, emergências e novas 
ameaças. Com empenho político, inovação e enfoque na implementação das 
prioridades da Agenda 2063, a integração regional, a paz sustentável e o 
desenvolvimento estão ao nosso alcance.  
 
 Durante o seu mandato, a Comissão concentrou-se na implementação do 
Primeiro Plano de Acção Decenal da Agenda 2063 e nas suas iniciativas 
emblemáticas. Os marcos mais notáveis alcançados na integração regional foram o 
lançamento da ZCLCA, a Iniciativa Céu Aberto, e a adopção do Protocolo relativo à 
Livre Circulação de Pessoas e o Passaporte Africano. Embora o comércio ainda não 
tenha começado devido às restrições causadas pela COVID-19, bem como à 
finalização de questões pendentes, a entrada em vigor da ZCLCA oferece perspectivas 
muitas promissoras para o futuro do continente. Isto requer, contudo, que os Estados-
Membros ratifiquem e implementem, sem demora, o Protocolo relativo à Livre 
Circulação, que é um pré-requisito para o comércio e integração intra-regional.  
 
 Os fundamentos da integração regional e do desenvolvimento sustentável no 
continente estão ligados à governação democrática, à paz e à segurança. Durante os 
últimos quatro anos, a Comissão concentrou-se em iniciativas destinadas a silenciar 
as armas através da implementação da Arquitectura Africana de Paz e Segurança 
(APSA) e da Arquitectura Africana de Governação (AGA). Foi estabelecido um Fundo 
para a Paz revitalizado com uma melhor governação e supervisão, com 179,5 milhões 
de dólares em contribuições dos Estados-Membros da UA desde 2017. Foi criado e 
operacionalizado um Subcomité do CRP de Direitos Humanos, Democracia e 
Governação. Foram adoptados e submetidos à apreciação quadros políticos 
importantes, incluindo a Política de Justiça Transitória e o Protocolo relativo à Apatridia, 
respectivamente. Embora o continente tenha permanecido largamente pacífico e 
tenham sido registados vários sucessos na diplomacia preventiva e nos esforços de 
mediação, continuam a existir bolsas de fragilidade, especialmente nas zonas 
transfronteiriças. Vários dos nossos Estados-Membros enfrentam crescentes défices 
de sectarismo e governação que conduzem a agitação civil e/ou conflitos internos. 
Silenciar as armas exigirá o reforço das relações entre o Estado e a sociedade e a 
abordagem das causas estruturais e dos factores que desencadeia os conflitos e 
ameaças emergentes de uma forma sustentada, devendo, por conseguinte, tornar-se 



vi 

um apelo de mobilização da União para além do actual mandato da presente 
Comissão.  
 
 Nunca é demais realçar a importância da saúde, do desenvolvimento social, da 
ciência e da inovação para a agenda do desenvolvimento sustentável. A Comissão 
concentrou os seus esforços no reforço dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção 
de Doenças (CDC África), particularmente na sua resposta ao Ébola e COVID-19, a 
Universidade Pan-Africana, o Programa Espacial Africano e a adopção do Quadro de 
Política Migratória Africano. A resposta atempada e coordenada ao Ébola, bem como 
a solidariedade demonstrada, proporcionaram precedentes e capacidade para abordar 
a COVID-19, evidenciados na estratégia conjunta continental e na rápida mobilização 
de recursos. A implementação efectiva destas iniciativas está em curso e espera-se 
que se destaque nas prioridades da próxima Comissão.  
 
 Os cidadãos africanos estão a exercer a sua capacidade de acção, exigindo 
responsabilidade e transparência nos seus próprios países, além-fronteiras e nas suas 
instituições. Isto proporcionou à União uma oportunidade única de estar à altura da sua 
promessa de ser uma União centrada no povo, impulsionada pelos seus próprios 
cidadãos e uma força dinâmica no mundo. Durante o seu mandato, a Comissão deu 
grandes passos com vista a aproximar a UA dos cidadãos, promovendo a União, 
criando espaço para os jovens e reforçando o diálogo com os cidadãos e a diáspora. 
A Comissão, pela primeira vez na sua história, nomeou um Enviado Especial para a 
Juventude. Foram postos em prática mecanismos de responsabilização pelos 
compromissos de igualdade de género e foi lançada uma nova Década da Mulher 
Africana sobre a Inclusão Financeira. Foi elaborado um quadro para mudar o 
compromisso da diáspora do actual modelo ad hoc para um mais sistemático em todos 
os sistemas e órgãos da UA.   
 
 O lugar de África na cena mundial foi reforçado através do desenvolvimento de 
Posições Comuns Africanas, uma revisão das parcerias, esforços contínuos para 
reformar as instituições internacionais, apoio aos esforços de descolonização - 
particularmente a do Arquipélago de Chagos, e a campanha para as candidaturas 
africanas em organizações internacionais e a continuação da solidariedade com a 
Palestina. A Comissão tornou-se mais estratégica no seu relacionamento e parcerias 
com instituições e parceiros globais, reflectindo as necessidades e prioridades de 
África. Falar a uma só voz sobre questões preocupantes exigirá maior coerência e 
compromisso político que deverá incluir a promoção da agenda de reformas da 
governação global e das instituições financeiras, bem como uma representação 
equitativa. Num contexto pós-COVID, deverá incluir uma acção coordenada para 
negociar a reestruturação da dívida externa e o alívio da dívida.  
 
A implementação das Reformas Institucionais da UA, incluindo o financiamento 
sustentável da União, são fundamentais para reforçar a União. A execução eficaz do 
mandato da União continua a enfrentar vários desafios que incluem: falta de 
coordenação eficaz, coerência e sinergia entre órgãos, instituições, CER e agências 
especializadas da UA; recursos financeiros, humanos e técnicos limitados; e baixa 
implementação dos tratados, políticas, decisões e resoluções da UA. Uma 
coordenação reforçada com as CER, através da adopção de um novo Protocolo 
relativo às Relações entre a UA e as CER, e a institucionalização de uma Cimeira 
dedicada à coordenação entre a UA e as CER, contribuirá em muito para tornar isto 
possível. A divisão do trabalho entre a UA e as CER assegurará que o princípio da 
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subsidiariedade, complementaridade e utilização eficaz e efectiva dos recursos alcance 
um impacto óptimo.  
 
 A reforma da União foi iniciada e foi adoptada uma nova estrutura departamental 
para a Comissão da UA. Uma nova tabela de avaliação das contribuições dos Estados-
Membros para o orçamento da UA melhorou a repartição global dos encargos e foi 
instaurado um regime de sanções mais forte por não pagamento de contribuições, a 
fim de aumentar a previsibilidade e a pontualidade. Foram igualmente empreendidas 
reformas orçamentais destinadas a melhorar a eficácia e eficiência globais na utilização 
dos recursos da União. Espera-se que a próxima Comissão dê prioridade a estas 
reformas para apoiar a União a reconstruir melhor num contexto pós-COVID 19, 
tornando-a mais simples, mais profissional e eficaz, bem como mais responsável e 
transparente. 
 
 A próxima Comissão deverá continuar a apoiar os Estados-Membros na 
implementação da Agenda 2063 e dos seus projectos emblemáticos e reforçar a União. 
Em termos específicos, é fundamental dar prioridade ao reforço das redes de 
segurança social através da implementação do Quadro de Contractos Sociais da UA 
para melhorar as relações entre o Estado e a sociedade e dar prioridade à segurança 
humana. A prioridade para 2021 e para os próximos anos deve continuar a ser a 
prosperidade socioeconómica a longo prazo; investimentos na governação da saúde 
pública, incluindo a melhoria dos sistemas de cuidados de saúde, capacidades, infra-
estruturas e quadros jurídicos; implementação de reformas institucionais e financeiras 
da UA para que se adapte aos seus objectivos e se torne auto-suficiente; e a criação 
de parcerias equitativas impulsionadas pelas prioridades de África.  
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Principais Marcos em Revista  
 
2017   
Janeiro Decisão da Conferência para a Cimeira da UA de Junho/Julho ser substituída 

por uma reunião de coordenação entre a Mesa, a CUA, as CER e os MR 
Adopção da Decisão da Conferência sobre a Reforma Institucional da UA  
Foi conferida o estatuto de Agência Especializada da UA à PAWO 

Julho Criação da FEMWISE  
2018  

Janeiro Lançamento do Mercado Único Africano de Transportes Aéreos 
Adopção das Regras de Ouro para o Financiamento  
Aprovação do Comité dos Quinze Ministros das Finanças e da Função de 
Supervisão Orçamental  
Aprovação do Primeiro Relatório de Revisão Bienal do CAADP à escala 
Continental  
Aprovação do Protocolo relativo à livre circulação de pessoas, direito de 
residência e direito de estabelecimento e respectivo roteiro de implementação  
Adopção do Protocolo relativo aos Direitos das Pessoas com Deficiência  

 Aprovação da Estrutura Organizativa para o Instituto Africano de Remessas 
Março Assinatura do acordo que estabelece a ZCLCA por 44 Estados-Membros 
Julho Adopção da nova Estratégia da UA sobre Igualdade de Género e 

Empoderamento da Mulher 
 Adopção da estrutura de governação da AUDA  
Setembro Adopção da estratégia de facilitação do comércio da UA em Moroni, Comores 
Novembro Criação de um Conselho de Administração do Fundo para a Paz 

Adopção do regime de sanções pelo não pagamento de quotas  
Primeira nomeação de um Enviado da Juventude da UA  

Dezembro Eleição dos membros do ECOSOCC  
2019  

Fevereiro Nova tabela de avaliação das contribuições adoptada (2019-2021) 
Parecer consultivo do TIJ em apoio à descolonização total do Arquipélago de 
Chagos, Maurícia  
Adopção da Política de Justiça Transitória da União Africana  
Adopção das directrizes para a emissão do passaporte africano 

 Lançamento do Primeiro Relatório Continental sobre a Implementação da 
Agenda 2063 

 Lançamento da Iniciativa Saleema sobre a Eliminação da Mutilação Genital 
Feminina 

Junho Lançamento da ZCLCA 
Julho 
 
 
 
Dezembro 

A primeira Reunião de Coordenação Semestral teve lugar em Niamey, Níger 
Adopção do Plano de Acção para Acelerar a Ratificação / Adesão e a 
Implementação dos Tratados OUA/UA, bem como as Directrizes sobre as 
Modalidades para a Criação, Ligação e Envolvimento com os Comités 
Sectoriais Nacionais  
Lançamento da Universidade Virtual e Electrónica Pan-africana 

2020  
Fevereiro Lançamento da Estratégia da Economia Azul em África 

Adopção do Protocolo relativo às Relações entre a UA e as CER, do 
Regulamento Interno que rege a Reunião de Coordenação Semestral 
Adopção da nova Estrutura Departamental da CUA  
Adopção dos Termos de Referência e da estrutura do Secretariado do Fundo 
para a Paz  

Junho 
Agosto  

A OMS declarou o fim do 10.º surto do vírus Ébola 
Assinatura do Acordo de Paz Global de Juba  
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1. Introdução  
 
 O mandato da Comissão da União Africana (CUA), é apoiar, facilitar e promover 
a agenda de integração da União Africana (UA), em conformidade com a Agenda 2063. 
A Comissão herdou da anterior Comissão a implementação da Agenda 2063, o seu 
Primeiro Plano de Implementação Decenal e os 12 Projectos Emblemáticos, como 
prioridades. A Comissão deu prioridade às suas actividades estratégicas para 
implementar as principais decisões da Conferência relacionadas com a Agenda 2063. 
 
 A Comissão fez progressos significativos na implementação das prioridades 
estratégicas da Agenda 2063, conforme descrito na secção seguinte. Apesar de 
marcos significativos, a Comissão enfrentou vários desafios e recuos no cumprimento 
do seu mandato. Muitos dos desafios são estruturais e de longa data que precedem a 
presente Comissão e incluem recursos financeiros e humanos inadequados; 
coordenação e definição de prioridades inadequadas; lacunas de implementação por 
parte dos Estados-Membros nos seus compromissos continentais, e o ritmo lento da 
reestruturação da União para garantir que esta seja adequada aos seus objectivos, 
mais leve, mais responsável e eficaz. As implicações desta situação são de grande 
alcance e conferem um maior ímpeto à urgência de implementar as reformas da UA e 
de tornar a União auto-suficiente. 
 
 O presente relatório faz o balanço dos últimos quatro anos da presente 
Comissão, abrangendo o período 2017-2020. A implementação das prioridades da 
Agenda 2063 é explorada, em particular a integração regional; a governação e paz, 
bem como a segurança; a saúde e desenvolvimento social, a ciência e tecnologia; a 
aproximação da UA aos cidadãos; e o reforço do lugar de África na cena mundial. O 
reforço da União é visto através do prisma das reformas da UA, do financiamento da 
União, dos tratados da UA, da coordenação com as CER e de outros órgãos, 
instituições e agências especializadas da UA. O relatório conclui traçando o futuro para 
a próxima Comissão - com base nas lições aprendidas ao longo do percurso. 
 

2. Implementação das Prioridades Estratégicas da Agenda 2063  
 
 Durante o período em análise, a Comissão deu prioridade à aceleração da 
implementação da Agenda 2063, orientada pelo Primeiro Plano de Implementação 
Decenal da Agenda 2063, que identifica áreas prioritárias e iniciativas emblemáticas 
para a União. Foram feitos progressos significativos, incluindo o reforço da 
monitorização e da elaboração de relatórios, como exemplificado nos relatórios anuais 
de actividades, bem como no Primeiro Relatório Continental que consolida e analisa o 
estado de implementação de 31 dos 55 Estados-Membros e das 6 CER. Tudo isso vem 
na sequência da adopção de um Quadro integrado de M&A da Agenda 2063, do 
Manual de Indicadores e do instrumento de recolha de dados, facilitando a elaboração 
de relatórios. Mesmo assim, a disponibilidade de dados de qualidade e desagregados 
sobre os vários indicadores da Agenda 2063 continua a ser um desafio persistente.   
 
 O estabelecimento da AUDA-NEPAD constitui um marco fundamental na 
implementação da Agenda 2063 durante este período. A UA conta agora com uma 
agência de desenvolvimento de pleno direito que irá melhorar o impacto e a eficiência 
operacional. A AUDA-NEPAD está encarregada principalmente da coordenação e 
execução de projectos regionais e continentais prioritários consagrados na Agenda 
2063, com o objectivo de acelerar a integração regional. No futuro, é imperativo que os 
recursos atribuídos à Agência sejam significativamente incrementados para responder 
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às exigências da implementação eficaz das políticas da UA e dos projectos 
emblemáticos da Agenda 2063. 
 
Embora tenham sido feitos esforços para popularizar e harmonizar a Agenda 2063 com 
estratégias e planos de desenvolvimento nacionais e regionais, muito mais precisa de 
ser feito, incluindo a nomeação de pontos focais nacionais e nas CER. Devido à 
multiplicidade de iniciativas emblemáticas da Agenda 2063, a sua hierarquização é 
fundamental. Os sistemas estatísticos nacionais devem ser reforçados para colmatar 
a lacuna de dados e facilitar a monitorização e avaliação. Além disso, é primordial 
reforçar a sinergia e a divisão do trabalho entre a UA e as CER, bem como os vários 
intervenientes envolvidos na implementação e monitorização da Agenda 2063, 
incluindo a CUA, AUDA-NEPAD, MAAP. O papel da sociedade civil neste processo 
deve ser igualmente objecto de atenção adequada.  
 

2.1. Integração Regional  
 
 
As prioridades sobre a integração regional estavam relacionadas com as duas 
primeiras aspirações da Agenda 2063: Uma África próspera baseada no crescimento 
inclusivo e no desenvolvimento sustentável; e um continente integrado, politicamente 
unido com base nos ideais do Pan-Africanismo e na visão do Renascimento de 
África. A Comissão centrou a sua atenção no relançamento do comércio intra-
africano; facilitação da livre circulação de pessoas; e no reforço dos mecanismos de 
responsabilização na agricultura.  
 
Marcos: 

 Entrada em vigor da ZCLCA 
 Estabelecimento e implementação da SAATM 
 Adopção do Protocolo relativo à Livre Circulação e do Passaporte Africano  
 Criação do Mecanismo de Revisão Bienal para a Agricultura 

 
 
 Além de promover o desenvolvimento sustentável, o comércio intra-africano tem 
um dos mais elevados potenciais para estimular a integração regional em África. A 
criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) foi, portanto, um 
dos marcos mais significativos registados durante o período em análise. A ZCLCA foi 
assinada durante a Cimeira Extraordinária de Março de 2018 em Kigali, Ruanda, e 
lançada em Niamey em Junho de 2019. Em Outubro de 2020, 54 Estados-Membros 
assinaram e 28 ratificaram a ZCLCA.  
 
 Devido à COVID-19, as transacções comerciais no âmbito da ZCLCA foram 
adiadas para 2021, com várias negociações pendentes antes de se poder iniciar. A 
Unidade de Apoio às Negociações da ZCLCA elaborou um calendário de reuniões que 
levará à finalização de todas as questões pendentes sobre ofertas tarifárias, regras de 
origem e comércio de serviços. Além disso, a Unidade de Apoio às Negociações 
ZCLCA está a trabalhar para ajudar os Estados-Membros a prepararem-se para o início 
do comércio através do envolvimento dos actores nacionais, produção de documentos 
comerciais, estabelecimento e reforço dos Comités nacionais da ZCLCA, elaboração 
de estratégias nacionais de implementação da ZCLCA, e criação de mecanismos de 
monitorização dos fluxos comerciais e das estatísticas comerciais assim que o 
mercado da ZCLCA se tornar operacional. 
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 O Secretariado da ZCLCA foi estabelecido no Gana juntamente com outras 
instituições previstas no âmbito do Acordo sobre a ZCLCA. O Programa Comum Agro-
Parques de África foi aprovado pelos Órgãos Deliberativos para facilitar os mega-
corredores industriais transfronteiriços e transnacionais para a produção de alimentos 
e o comércio livre de produtos agrícolas em apoio à ZCLCA. No entanto, a fim de tornar 
a ZCLCA operacional, há ainda vários passos a dar, como adaptar as leis nacionais ao 
Acordo sobre a ZCLCA; assegurar a produção, distribuição e difusão de documentos 
necessários para permitir o comércio no âmbito da ZCLCA junto das partes 
interessadas, tais como produtores, importadores, exportadores, empresas de frete e 
expedição e administrações aduaneiras; e a automatização dos processos aduaneiros 
e comerciais que seriam uma base para a interconectividade das Administrações 
Aduaneiras e outros interessados no continente. Estes deveriam ser uma prioridade 
chave da nova Comissão.   
 
 Outra conquista relativa ao fomento do comércio intra-africano foi a adopção da 
Estratégia de Facilitação do Comércio da UA em 2018. A Estratégia tem como objectivo 
impulsionar o comércio intra-africano e promover o comércio através da facilitação do 
comércio e da melhoria dos procedimentos aduaneiros. Entre os seus objectivos está 
o desenvolvimento de um sistema digital harmonizado que criará a cooperação entre 
as Administrações Aduaneiras de todo o continente e a integração das economias 
africanas no sistema global. 
 
 O desenvolvimento de infra-estruturas é fundamental para o 
desenvolvimento sustentável e a integração regional. A Comissão prosseguiu a 
implementação do primeiro Programa de Desenvolvimento de Infra-estruturas em 
África (PIDA) Plano de Acção Prioritário (2012-2020) que resultou num aumento de 
16,066 KM de estradas, 4,077 KM de caminhos-de-ferro, 3,506 KM de linhas de 
transmissão de energia, e 17 Estados-Membros adicionais ligados a cabos de fibra 
óptica regionais. Através da construção e operação de projectos do PIDA, foram 
criados 112.900 empregos directos e 49.400 indirectos. A Comissão coordenou o 
desenvolvimento da fase seguinte do PIDA (PAP2 PIDA, 2021-2030), incluindo uma 
avaliação das necessidades de infra-estruturas no continente e o reforço das 
capacidades das CER na abordagem integrada dos corredores. Os desafios com o 
PIDA dizem respeito a recursos inadequados, particularmente recursos internos, 
atrasos nos acordos entre países, bem como o não alinhamento dos quadros jurídicos 
e regulamentares. Para reforçar a participação e inclusão do género no 
desenvolvimento de infra-estruturas regionais, a Comissão apoiou a criação da Rede 
Africana para as Mulheres nas Infra-estruturas. 
 
 O lançamento Mercado Único Africano de Transporte Aéreo (SAATM) em 
Janeiro de 2018 foi um marco significativo. O SAATM cria um mercado único de 
transporte aéreo em África através da liberalização dos serviços de transporte aéreo 
em África e representa um impulso para a agenda de integração económica do 
continente. Até à data, 34 Estados-Membros assinaram o Compromisso Solene de o 
seu estabelecimento, e 18 assinaram um Memorando de Implementação para 
assegurar a eliminação de acordos de serviços aéreos que não estejam em 
conformidade com o SAATM. Os 34 Estados que aderiram ao SAATM até à data 
constituem uma população de 800 milhões de habitantes e 89% do tráfego intra-
africano. A pandemia da Covid-19 teve um impacto significativo no sector dos 
transportes aéreos africanos e na operacionalização do SAATM, em particular. A plena 
implementação do SAATM é uma das estratégias mais importantes para o reinício e 
recuperação do sector do transporte aéreo africano. 
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 A elaboração de um estudo pormenorizado de definição do âmbito da rede 
ferroviária integrada de alta velocidade africana, um dos projectos emblemáticos da 
Agenda 2063, bem como a elaboração de um plano director de projecto pela Comissão 
em colaboração com a AUDA-NEPAD, marca o estabelecimento dos objectivos 
técnicos do projecto. Juntamente com a UNECA, a Comissão elaborou as orientações 
estratégicas continentais para a Década da Segurança Rodoviária (2021-2030) 
destinadas a reduzir em 50% os mortos e feridos nas estradas até 2030. As 
Orientações Estratégicas ajudarão a travar a tendência de 296.000 mortes anuais por 
acidentes rodoviários em África. 
 
 A Conferência aprovou a Estratégia de Transformação Digital para África que 
visa aproveitar as tecnologias digitais e a inovação para transformar as sociedades e 
economias africanas. Pretende promover a integração de África, gerar 
desenvolvimento económico inclusivo, estimular a criação de emprego, quebrar o fosso 
digital, e erradicar a pobreza para o desenvolvimento socioeconómico do continente, 
bem como assegurar a apropriação por parte de África de instrumentos modernos de 
gestão digital. Foram mobilizados recursos e em 2020 teve lugar um esforço a nível da 
Comissão para desenvolver estratégias sectoriais de modo a implementar a 
transformação digital, incluindo nas finanças, infra-estruturas, comércio e agricultura 
pan-africanas. A Iniciativa de Política e Regulamentar para a África Digital foi lançada 
para promover uma banda larga universal e acessível em todo o continente, a fim de 
explorar os benefícios futuros dos serviços na Internet. 
 
 A Comissão continuou a implementar o Quadro Regulamentar Harmonizado 
Continental para o Sector da Energia em África. O objectivo do programa é identificar 
lacunas, recomendar melhores práticas e implementar planos de acção no 
desenvolvimento de um quadro regulamentar harmonizado a nível continental e 
regional no sector energético africano, permitindo assim o desenvolvimento de um 
mercado energético e de infra-estruturas. Ao fornecer mais energia renovável, a 
Comissão prosseguiu a promoção da Energia Geotérmica em África através do 
Mecanismo de Mitigação de Riscos Geotérmicos que concedeu subvenções de 
aproximadamente 120 milhões de USD a 30 projectos, com um potencial de 2.800 MW. 
 
 Na prossecução da Aspiração 2 da Agenda 2063, "um continente integrado, 
politicamente unido com base nos ideais do Pan-Africanismo e na visão do 
Renascimento de África", a Comissão deu prioridade à adopção e promoção do 
Protocolo relativo à Livre Circulação de Pessoas em África, que é fundamental 
para promover o comércio intra-regional e a integração regional. O Protocolo relativo à 
Livre Circulação e o seu Roteiro de Implementação foi adoptado em Janeiro de 2018. 
Embora o Protocolo exija 15 ratificações para entrar em vigor, até agora só adquiriu 32 
assinaturas e 4 ratificações. O Protocolo relativo à Livre Circulação sublinha o direito 
dos cidadãos africanos a residir e estabelecer uma empresa ou actividade económica 
noutro país, com a utilização de um documento de viagem comum.  
 
 O Passaporte Africano, cujas directrizes foram adoptadas em Fevereiro de 
2019, será um importante catalisador para a flexibilização acelerada dos regimes de 
vistos e a facilitação do direito de entrada, em conformidade com o artigo 10.º do 
Protocolo. Vários Estados-Membros da UA flexibilizaram os requisitos aplicáveis aos 
pedidos de vistos para os africanos, mesmo antes da adopção do Protocolo. Para que 
o Protocolo relativo à Livre Circulação de Pessoas seja bem-sucedido, cada CER tem 
de melhorar a eficácia das suas políticas antes de intensificar os esforços a nível 
continental. Vários blocos regionais de África mostraram melhorias, três mantiveram 
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as suas pontuações de reciprocidade aberta, enquanto quatro continuaram a melhorar 
as suas pontuações entre 2016-2019. Embora a adopção do Protocolo seja um marco 
histórico, os baixos níveis de ratificações continuam a ser um obstáculo à 
concretização dos seus objectivos. Apesar das notáveis flexibilidades administrativas 
para facilitar as viagens dos africanos em África, os regimes restritivos de vistos 
persistem, assim como as preocupações de segurança na abertura das fronteiras. 
 
 Durante o período em análise, foram feitos esforços para acelerar o crescimento 
e a transformação agrícola em conformidade com a Declaração de Malabo de 2014. A 
Comissão reforçou os mecanismos de responsabilização ao estabelecer um 
mecanismo de Revisão Bienal para acompanhar os progressos no sentido de 
alcançar as disposições da Declaração de Malabo e apresentou dois Relatórios de 
Revisão Bienal à Conferência da UA em 2018 e 2020. A Comissão também 
desenvolveu o Índice de Segurança Alimentar de África e incluiu-o na Revisão Bienal 
da UA sobre transformação agrícola. Em 2019, após o reforço da capacidade dos 
Estados-Membros para apresentar relatórios sobre o mesmo, 50 Estados-Membros 
submeteram relatórios. Isto levou as agências das NU a seguir o exemplo, trabalhando 
para incluir indicadores de segurança alimentar nos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Vinte e dois Estados-Membros foram apoiados para integrar a 
Declaração de Malabo e desenvolver e/ou actualizar os seus Planos Nacionais de 
Investimento Agrícola.   
 
Lições Aprendidas e Oportunidades  
 
 Embora o ímpeto para a ZCLCA, ainda que na sua fase inicial, seja visível, o 
mesmo não se pode dizer da agenda da Livre Circulação - como evidenciado pelo 
baixo nível de ratificações. O potencial da ZCLCA só será realizado se for 
complementado pela plena implementação das agendas do Céu Aberto e da Livre 
Circulação. Estas três agendas são de facto inseparáveis e devem ser promovidas 
conjuntamente. Além disso, os Estados-Membros devem reforçar as instituições 
nacionais destinadas à implementação do Acordo sobre a ZCLCA, indo para além dos 
ministérios sectoriais responsáveis pelo comércio. 
 
 Com a entrada em vigor da ZCLCA, a coordenação dos investimentos no âmbito 
das negociações do código de investimento pan-africano deve ser reforçada. 
Actualmente, cada parceiro está a negociar os seus próprios padrões de investimento 
com os governos anfitriões, o que resulta em padrões diversos e não harmonizados. 
Isto afecta a governação económica do Continente, a transparência e a previsibilidade 
transfronteiras e enfraquece o poder negocial de cada Estado-Membro, e 
consequentemente a capacidade do Continente de capitalizar as cadeias de valor 
regionais e as oportunidades económicas transfronteiras. Os parceiros têm de apoiar 
os esforços da UA para negociar um protocolo de investimento para a ZCLCA.  
 
 A presente Comissão saúda com apreço os esforços das CER para promover o 
comércio regional e facilitar a livre circulação. Embora a maioria das CER tenham até 
agora adoptado instrumentos relevantes a este respeito, a implementação requer um 
maior empenho político a nível dos Estados-Membros para implementar o comércio 
regional, o que é impossível sem a livre circulação. Os Estados-Membros são 
encorajados a enfrentar os desafios que dificultam a ratificação, integração e 
implementação do Protocolo relativo à Livre Circulação. A COVID-19 tem demonstrado 
as implicações da falta de uma abordagem harmonizada da mobilidade e migração, 
questões que são abordadas pelo Protocolo. A Comissão alinha-se com as CER que 
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adoptaram e estão a implementar o princípio da geometria variável e com os Estados-
Membros que começaram a implementar os valores consagrados no âmbito do 
Protocolo antes da sua entrada em vigor. Os restantes Estados-Membros são 
encorajados a seguir o exemplo. Uma vez que o processo de ratificação é acelerado, 
a próxima Comissão deve dar prioridade a esta iniciativa, dados os benefícios daí 
decorrentes para os Estados-Membros, os cidadãos e a União no seu conjunto.   
 

2.2.  Governação Democrática, Paz e Segurança  
 
 
As prioridades em matéria de governação democrática, paz e segurança estavam 
relacionadas com as aspirações 3 e 4 da Agenda 2063: Uma África de boa 
governação, democracia, respeito pelos direitos humanos, justiça e Estado de direito; 
e uma África pacífica e segura.  Para concretizar estas aspirações, a Comissão 
empenhou-se nos quadros da AGA e da APSA.   
 
Marcos: 

 Facilitação da resolução pacífica de conflitos para silenciar as armas  
 Operacionalização do Fundo para a Paz com 179,5 milhões de USD  
 Criação e operacionalização do Subcomité do CRP de Direitos Humanos, 

Democracia e Governação 
 Protocolo relativo à Apatridia e Direito à Nacionalidade  
 Quadro da Política de Justiça Transitória da UA 
 Quadro Continental de Resultados sobre Mulheres em Paz e Segurança e 

Operacionalização da Rede de Mulheres Africanas na Prevenção e 
Mediação de Conflitos (FemWise-África)  

 Directrizes da UA sobre Eleições durante o Covid-19  
 

 
 Em 2018, a Comissão levou outros membros da Plataforma AGA a elaborar um 
roteiro e um plano de trabalho da AGA para destacar áreas estratégicas de 
cooperação, colaboração e sinergia. Esta foi a primeira tentativa de promover o 
planeamento com base na colaboração de vários órgãos da União com mandatos 
sobre democracia, eleições, direitos humanos e governação no continente. O Roteiro 
prevê um mecanismo de colaboração entre os membros da Plataforma sobre a 
consolidação da democracia, direitos humanos, constitucionalismo e Estado de direito, 
diplomacia preventiva, e observação eleitoral, entre outros. Foram feitos esforços para 
reforçar o Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP), concentrando-se no 
estabelecimento de um financiamento previsível através da integração do MAAP no 
orçamento da UA e da elaboração de um relatório anual sobre o Estado de Governação 
em África como instrumento para acompanhar as tendências de governação em África. 
 
 Um Subcomité do CRP de Direitos Humanos, Democracia e Governação foi 
criado e operacionalizado em 2019. Espera-se que o Subcomité do CRP venha a 
fortalecer a governação democrática como base para a concretização das aspirações 
da Agenda 2063 e para reforçar a coordenação e colaboração mais estreita de 
iniciativas relacionadas entre a CUA, as CER e os Estados-Membros. Espera-se que 
o acompanhamento da conformidade dos instrumentos de valores comuns pela UA, 
especialmente no que diz respeito às lacunas e às medidas tomadas pelos Estados-
Membros para cumprir os seus compromissos, ocupe um lugar de mais destaque nas 
interacções entre a CUA, CRP e CPS. 
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 Durante o período em análise, a assistência eleitoral tornou-se mais receptiva 
às necessidades dos Estados-Membros, em particular aos Órgãos de Gestão Eleitoral 
(OGE), instituições centrais na promoção de eleições credíveis no continente. Pelo 
menos dez OGE, incluindo aqueles em contextos pós-conflito, receberam apoio técnico 
e financeiro directo da Comissão, contribuindo para reforçar as capacidades 
institucionais de gestão de transições pacíficas nos Estados-Membros em causa. 
Embora a Comissão tenha coordenado missões de observação eleitoral da UA 
(MOEUA) em 11 Estados-Membros que realizaram eleições gerais em 2017, este 
número aumentou para 14 em 2018 e 15 em 2019. Enquanto em 2020 foram realizadas 
16 eleições gerais, apenas 8 MOEUA foram1 enviadas devido às restrições impostas 
em resposta à pandemia da COVID-19. As Directrizes da UA para as Eleições durante 
a COVID-19 e outras Emergências de Saúde Pública foram redigidas para apoiar os 
Estados-Membros a tomarem decisões sólidas e a tomarem as medidas apropriadas 
em relação às eleições durante as emergências de saúde pública. Durante os últimos 
quatro anos, MOEUA foram enviadas a 50 eleições gerais em todo o continente. 
 
 Antes das eleições cruciais, foram realizadas várias missões de diplomacia 
preventiva2 em conjunto com as CER e as NU. Estas missões encorajaram as partes 
interessadas a prosseguir o diálogo, o compromisso e a resolução pacífica das 
diferenças políticas e ajudaram a evitar que os diferendos eleitorais se transformassem 
em conflitos violentos. As transições pacíficas facilitadas nos Estados-Membros 
incluem a Sierra Leone em 2017, a RDC em 2018, e a Guiné-Bissau em 2019. As 
sessões informativas periódicas ao CPS serviram como um instrumento de alerta 
rápido para dar uma resposta rápida com vista a evitar a violência eleitoral e mais 
agitação. 
 
 As questões humanitárias e a sua relação com o desenvolvimento, alterações 
climáticas, questões de governação e paz, bem como segurança, foram uma das 
principais preocupações da Comissão, resultando na designação de 2019 como o ano 
dos Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos: Rumo a Soluções Duradouras 
para a Deslocação Forçada em África. A criação do Grupo de Trabalho Tripartido 
UA/NU/UE durante a Cimeira UA-UE de 2017 desempenhou um papel crucial ao 
facilitar o regresso voluntário de mais de 50.000 migrantes aos seus países de origem 
e a evacuação humanitária de mais de 4.000 refugiados e requerentes de asilo. O Níger 
e o Rwanda demonstraram uma solidariedade e liderança exemplares, estabelecendo 
mecanismos de trânsito de emergência para facilitar a evacuação humanitária de 
refugiados e requerentes de asilo retidos da Líbia. A Comissão apoiou igualmente a 
coordenação estratégica e comprometeu-se a defender de uma solidariedade regional 
mais ampla.   
 
 Neste período, o Protocolo relativo à Apatridia e o Direito à Nacionalidade foi 
elaborado e submetido à apreciação e aprovação. A apatridia e a privação de uma 
nacionalidade constituem uma violação dos direitos humanos fundamentais, impedindo 
as pessoas afectadas de aceder aos direitos e serviços básicos, incluindo a 
participação plena e significativa nos assuntos da sociedade. A garantia de que todos 
os africanos gozam do direito a uma nacionalidade e pertencem a um Estado-nação 
contribui para a coesão social e integração necessárias à paz, estabilidade e 
desenvolvimento socioeconómico.  
 

                                                 
1 Burkina Faso, Camarões, Comores, Côte D´Ivoire, Gana, Guiné, Tanzânia e Togo 
2 Entre as missões de diplomacia preventiva de alto nível realizadas durante o período em análise figuram a Sierra 
Leone (2017), Quénia (2017), Mali (2018), Zimbabwe (2018), e Malawi e Guiné-Bissau (2019). 
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 A Política de Justiça Transitória da UA (PJTUA) foi adoptada em Fevereiro de 
2019. A PJTUA é concebida como uma orientação para os Estados-Membros 
elaborarem as suas próprias políticas, estratégias e programas específicos para 
alcançar a paz sustentável, a justiça, a reconciliação, a coesão social e a reparação. O 
processo de elaboração da Política, que se estendeu por mais de oito anos, foi 
inclusivo, participativo e consultivo, resultando num documento abrangente. O Roteiro 
da PJTUA foi igualmente elaborado, com vista a apoiar a sua implementação.  
 
 Em conformidade com o Roteiro Principal da UA de 2017 sobre os Passos 
Práticos para Silenciar as Armas em África até 2020, a Comissão envolveu os 
Estados-Membros, o CPS, as CER/MR, as NU, as OSC e o sector privado, com vista 
a abordar as causas fundamentais e estruturais dos conflitos e a promover condições 
favoráveis ao desenvolvimento socioeconómico em África. A adopção da RCSNU 2457 
sobre o Silenciamento das Armas em Fevereiro de 2019 deu ímpeto à mobilização das 
agências das NU e outros parceiros para coordenar os esforços de apoio à 
implementação do Roteiro. A designação do tema de 2020 “Silenciar as Armas: Criar 
Condições Favoráveis para o Desenvolvimento de África” centrou os esforços nesta 
agenda. As iniciativas centraram-se em todo o processo contínuo da APSA, desde a 
antecipação e prevenção de conflitos, gestão e resolução de conflitos, até à 
estabilização, reconstrução e desenvolvimento pós-conflito. Foram feitos esforços 
concertados para reforçar o papel das mulheres e da juventude na construção da paz. 
Foram estabelecidas parcerias público-privadas para envolver os actores do sector 
privado nos esforços de paz através de iniciativas relativas à responsabilidade social 
das empresas, com ênfase no emprego de jovens e na inclusão de comunidades 
marginalizadas.  
 
 Desde 2017, o Conselho de Paz e Segurança (CPS) respondeu a conflitos e 
crises, bem como a situações pós-conflito, incluindo no Burundi, República Centro-
Africana (RCA), República Democrática do Congo (RDC), Gâmbia, Guiné Bissau, 
Líbia, Mali, Somália, Sudão do Sul e Sudão. O CPS também tem estado empenhado 
em abordar uma variedade de questões de paz e segurança, incluindo o terrorismo e 
o extremismo violento no Corno de África, na bacia do Lago Chade e na região do 
Sahel; a disputa marítima entre o Quénia e a Somália; as alterações climáticas e a 
presença militar estrangeira; bem como os surtos da epidemia de Ébola e da pandemia 
da COVID-19. O CPS autorizou o envio de várias missões, incluindo o G5Sahel e 
renovou sucessivamente o mandato das missões existentes, tais como a Missão da 
UA na Somália (AMISOM), a Força de Intervenção Multinacional Conjunta e as 
Operações Híbridas da Missão UA-NU em Darfur. 
  
 Durante a Cimeira de Janeiro de 2018, a Conferência da UA aprovou o 
instrumento relativo ao Fundo para a Paz com base na estrutura de governação e 
gestão aprovada pelo Conselho de Paz e Segurança, Conselho Executivo e 
Conferência da UA, em 2017. Em Novembro de 2020, 54 Estados-Membros 
contribuíram com pouco mais de 179,5 milhões de USD para o Fundo para a Paz. Isto 
representa a maior contribuição que os Estados-Membros já fizeram para o Fundo para 
a Paz desde a sua criação em 1993. A meta é ter uma dotação total de 400 milhões de 
USD dos Estados-Membros para o Fundo para a Paz até 2023. O Fundo para a Paz 
irá permitir que a UA implemente a sua própria agenda de paz e segurança com base 
na sua própria avaliação dos problemas e sua própria determinação das soluções 
adequadas. 
 



9 

 A Comissão utilizou activamente os seus bons ofícios e os dos seus Enviados 
Especiais na diplomacia preventiva para alcançar uma solução pacífica dos diferendos, 
incluindo os diferendos fronteiriços. A Comissão tirou proveito dos ganhos obtidos na 
resolução de conflitos prolongados, dando prioridade à implementação de acordos de 
paz, estratégias de estabilização pós-conflito e prestação de assistência técnica para 
apoiar os países em transição. A Comissão, através do Sistema Continental de Alerta 
Rápido, apoiou o Gana na realização das primeiras Avaliações de 
Vulnerabilidade/Resiliência Estrutural do País (CSV/RA) e na elaboração de 
Estratégias de Mitigação da Vulnerabilidade Estrutural do País. A CSV/RA é uma das 
iniciativas inovadoras da Comissão para apoiar os Estados-Membros a diagnosticar as 
suas vulnerabilidades estruturais, identificar mecanismos de sobrevivência e resiliência 
e, o que é importante, a prognosticar estratégias de mitigação para prevenir conflitos. 
A Comissão continuará a apoiar os Estados-Membros na avaliação e implementação 
das estratégias de mitigação identificadas.  
 
A União continuou a trabalhar em colaboração com a Autoridade Intergovernamental 
para o Desenvolvimento (IGAD) para mediar o Conflito do Sudão do Sul; resultando 
no estabelecimento do Governo de Transição de Unidade revitalizado no Sudão do 
Sul. A UA, através do Comité Ad-hoc de Alto Nível da UA para o Sudão do Sul, levou 
à resolução bem-sucedida da controversa questão do número e das fronteiras dos 
estados do Sudão do Sul, a dez estados, duas áreas administrativas e uma área com 
um estatuto administrativo especial. Isto contribuiu para facilitar a implementação 
efectiva do Acordo Revitalizado sobre a Resolução de Conflitos no Sudão do Sul. 
 
A Comissão continua a empenhar-se no processo de transição sudanesa, através de 
acções estratégicas e políticas com o governo sudanês, vários interlocutores e a 
comunidade internacional. Para além do seu papel no processo UNAMID e dos 
diálogos de alto nível com as partes em conflito, bem como com o governo do Sudão, 
a UA continuou a apoiar o processo de paz, acolhido em Juba. Isto levou à assinatura 
do Acordo de Paz abrangente de Juba em 21 de Agosto de 2020 e de acordos 
subsequentes entre o governo de transição e a facção rebelde SPLM-North al-Hilu e 
a SRF, SPLM-N. Nomeadamente, através dos referidos compromissos estratégicos 
e políticos e processos de mediação, a UA contribuiu com sucesso para a retirada 
do Sudão da lista de patrocinadores estatais do terrorismo por parte dos EUA. 
Contribuiu também para o processo gradual de retirada da UNAMID para garantir a 
protecção civil, e para assegurar ainda mais que a nova missão de destacamento da 
ONU no Sudão esteja sob o Capítulo 6, tal como aprovada pelo CSNU, em Maio de 
2020. 
 

 A Comissão estava plenamente empenhada nos esforços antiterroristas, 
especialmente no Corno de África, na Bacia do Lago Chade e na região do Sahel, 
trabalhando em estreita colaboração com as CER de acordo com os princípios da 
subsidiariedade e da complementaridade. Além disso, a Comissão tomou medidas 
concretas para melhorar a cooperação, coordenação e comunicações para harmonizar 
as intervenções continentais em situações de conflito, mediação e luta contra o 
terrorismo e meditação entre a Comissão e as CER. Para promover a tolerância 
religiosa, a paz e a coesão social na esteira do extremismo religioso e conflitos 
conexos, a Comissão trabalhou para promover o diálogo inter-religioso e intra-religioso. 
Estes diálogos complementam as operações de apoio à paz na abordagem de 
questões de extremismo religioso ou violento e permitem uma compreensão mais 
profunda das causas profundas e a elaboração de abordagens inovadoras e 
contemporâneas para o combater. Os progressos alcançados, especialmente na 
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resolução de alguns dos conflitos prolongados no continente, foram alcançados através 
de parcerias estreitas e bem coordenadas com parceiros e partes interessadas 
externas, incluindo ONG, OSC e grupos de reflexão.  
 
 Um princípio central dos compromissos da Comissão para a Paz e Segurança 
é o avanço da Agenda Mulheres, Paz e Segurança (WPS) em África. Em 2018, o 
CPS adoptou o Quadro Continental de Resultados para Monitorização e Resposta 
sobre a implementação da agenda WPS. Subsequentemente, o Presidente produziu o 
primeiro relatório de sempre da CUA sobre o Estatuto da Mulher, Paz e Segurança. 
África tem agora 30 países com planos de acção nacionais sobre WPS e 6 CER com 
planos de acção regionais. 
 
 A FemWise-Africa foi criada pela decisão da Conferência da UA de Julho de 
2017 para reforçar a participação das mulheres nos processos de prevenção e 
mediação de conflitos. A Rede formou os seus membros, ou proporcionou uma 
oportunidade de formação em mediação e análise de conflitos através das suas 
múltiplas parcerias. Ofereceu também vias práticas para que os membros formados 
ponham em prática a sua experiência e formação através de oportunidades de 
destacamento em várias MOEUA e gabinetes de ligação da UA.  Contando 
actualmente com 470 membros nas cinco regiões, a diversidade da Rede proporciona 
uma ampla oportunidade de tutoria e colaboração transregional.  
 
 O trabalho de promoção da governação e do panorama de paz e segurança em 
todo o continente enfrentou uma série de desafios que dificultaram grandemente o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos pela Comissão. Entre estes, o principal é a 
questão controversa mas recorrente de soberania e a relutância de alguns Estados-
Membros em permitir a mediação e o diálogo político atempado de conflitos internos e 
transfronteiriços, um dos factores-chave que contribuem para o número crescente de 
conflitos evitáveis no continente e que negam a eficácia das intervenções da UA. 
Relacionado com isto está a questão da capacidade e vontade dos Estados-Membros 
de colmatar a lacuna entre o alerta rápido e a resposta rápida. Um dos desafios mais 
incómodos que transcendeu o mandato da presente Comissão é a questão do 
financiamento previsível e sustentável das operações de apoio à paz. A Comissão deve 
continuar a defender que as NU forneçam financiamento previsível e sustentável às 
operações de apoio à paz da UA mandatadas pelas NU a partir de contribuições 
estatutárias das NU.  
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Lições Aprendidas e Oportunidades  
 
 Embora a fusão dos Departamentos de Assuntos Políticos e de Paz e 
Segurança prevista pela reforma constitua uma oportunidade para reforçar o tão 
necessário nexo entre a AGA e a APSA, há que ter o cuidado de assegurar que um 
não ofusca o outro e que a fusão reforça as suas ligações e complementaridades. A 
este respeito, os mecanismos da AGA e da APSA devem ser reforçados através da 
prestação de recursos humanos e financeiros para que um Secretariado conjunto 
possa coordenar e acompanhar eficazmente a implementação de iniciativas 
prioritárias.  
 
 Os Estados-Membros são convidados a demonstrar um empenho e um 
compromisso políticos acrescidos e sustentados para assegurar a criação das 
condições necessárias ao Silenciamento das Armas em África, o que facilitará a 
efectivação de um continente sem conflitos, em conformidade com a Agenda 2063. Os 
calendários e modalidades da campanha devem ser reformulados e 
reconceptualizados, considerando que o prazo de 2020 estabelecido para a realização 
deste objectivo não foi cumprido. A próxima Comissão deve voltar a comprometer-se 
com este objectivo e adoptá-lo como um objectivo a longo prazo da União. O Fundo 
para a Paz deve ser totalmente financiado para o reforço de capacidades em matéria 
de prevenção, gestão e resolução de conflitos, bem como de reconstrução e 
desenvolvimento pós-conflito. Deve haver uma maior coordenação entre os 
mecanismos de alerta rápido a vários níveis para assegurar a triangulação de dados e 
decisões mais bem informadas que resultem em acções atempadas e com capacidade 
de resposta.  
 
 Sobre as questões específicas da paz, segurança e governação, a Comissão 
deve ser pró-activa no seu apoio aos Estados-Membros. O apoio da Comissão às 
avaliações de vulnerabilidade/resiliência estrutural do país (CSV/RAs) e à elaboração 
de Estratégias de Mitigação de Conflitos, tal como foi feito no Gana em 2018, deve ser 
intensificado e promovido. A União deveria também trabalhar mais estreitamente com 
as CER a este respeito e considerar o desinvestimento em algumas dos domínios em 
que está actualmente empenhado e deixar as CER assumir a liderança. Por exemplo, 
no domínio das eleições, a Comissão deveria deixar as respectivas CER assumirem a 
liderança na monitorização e observação das eleições, enquanto se concentra na 
prestação de assistência técnica pré e pós-eleitoral, para evitar a duplicação de 
esforços e maximizar a utilização de recursos. Isto é crucial tendo em conta as 
reduções orçamentais e a necessidade de ser adaptável e de criar capacidades 
técnicas e instrumentos adequados para responder às realidades emergentes. 
 
 Vários Estados-Membros continuam a enfrentar desafios humanitários que são 
induzidos por conflitos ou resultam de catástrofes naturais. O recente conflito na Etiópia 
traz à tona a necessidade de os Estados-Membros e a União investirem no alerta 
rápido e na resposta rápida, bem como nos esforços de prevenção de conflitos para 
evitar catástrofes humanitárias. A União deve trabalhar para prevenir, mitigar e resolver 
conflitos através do diálogo, da mediação e do respeito pelo Estado de direito e pelos 
direitos humanos. O ciclone Idai em Moçambique é uma prova do impacto devastador 
das catástrofes naturais, que é exacerbada pela falta de coordenação eficaz entre a 
UA, as CER e os parceiros internacionais. A praga de gafanhotos na África Oriental e 
os efeitos das alterações climáticas têm tido um impacto devastador na segurança 
alimentar, meios de subsistência e desenvolvimento socioeconómico. Este é 
particularmente o caso no Corno de África, no Sahel e na Região dos Grandes Lagos. 
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Embora a UA tenha dado alguns contributos para enfrentar crises humanitárias 
resultante das catástrofes, a sua eficácia continua a ser insuficiente. A questão da 
coordenação e resposta eficaz aos mais necessitados é parte do desafio. A resposta à 
crise do Ébola e a resposta em curso da COVID-19 por parte da União ilustram que, 
com uma melhor coordenação humanitária, podem ser alcançados maiores resultados.  
  
 A próxima Comissão deve dar prioridade à Agência Humanitária Africana, 
considerando a urgência de operacionalizar um mecanismo concebido para fazer face 
a emergências.  

 
2.3. Saúde e Desenvolvimento Social, Ciência e Inovação 
 
 
As prioridades em matéria de saúde e desenvolvimento social, ciência e inovação 
estavam relacionadas com a aspiração 1 da Agenda 2063: Uma África próspera 
baseada no crescimento inclusivo e no desenvolvimento sustentável. A Comissão 
concentrou os seus esforços na abordagem de emergências sanitárias e no reforço 
da educação em ciência, tecnologia e inovação.  
 
Marcos  

 Respostas oportunas, eficazes e coordenadas ao Ébola e à COVID-19 
 Maior acessibilidade à educação através da Universidade Virtual e Electrónica 

Pan-africana 
 Adopção e utilização do Quadro Revisto da Política de Migração e do seu 

Plano de Acção 
 Adopção de uma Posição Africana Comum sobre o Pacto Global sobre 

Migração Segura, Ordenada e Regular 
 Adopção do Protocolo relativo à Deficiência  

 
 
 A Comissão, através dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de 
Doenças (CDC), continuou a apoiar a RDC na resposta ao 10.º surto do vírus Ébola. 
No total, o CDC África destacou 65 trabalhadores de saúde no terreno e 27 funcionários 
para apoiar a resposta ao surto. Em colaboração com o Governo e parceiros, estes 
peritos investigaram 57.406 alertas, levaram a cabo uma investigação activa de 27.767 
casos suspeitos, e ajudaram a localizar mais de 8.000 contactos. Receberam e 
testaram 42.775 amostras nos seis laboratórios apoiados pelo CDC África e formaram 
3.845 profissionais de saúde em matéria de infecção, prevenção e controlo, 
comunicação de risco e envolvimento da comunidade, vigilância no ponto de entrada 
e a nível comunitário, e localização de contactos. O CDC Africa continua a apoiar 
respostas ao 11.º surto na Província do Equador do país. 
 
 Desde que foi comunicado o primeiro caso de COVID-19 em África a 14 de 
Fevereiro de 2020, o CDC África tem vindo a recolher e a tornar públicos dados dos 
Estados-Membros sobre vários aspectos da pandemia e da resposta. A Estratégia 
Conjunta Continental Africana para a COVID-19, que visa prevenir a transmissão, 
mortes e mitigar os danos sociais, foi adoptada pelos ministros da saúde africanos em 
Fevereiro de 2020. Um Grupo de Trabalho Africano sobre a Resposta à COVID-19 
(AFTCOR) com a missão de supervisionar a resposta conjunta à pandemia em África 
foi desde então operacionalizado. A Comissão deu prioridade ao reforço do CDC África 
para ser eficaz no fornecimento de orientações sobre tratamento, testes e aplicação de 
medidas sociais e de saúde pública. Para reforçar a capacidade das instalações de 
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saúde e dos profissionais de saúde, o pessoal foi formado em diferentes aspectos da 
resposta à COVID-19. Em meados de Novembro de 2020, o CDC África tinha formado 
1.288 profissionais de saúde em diagnóstico laboratorial, prevenção e controlo de 
infecções, comunicação de riscos, cuidados clínicos e vigilância através de reuniões 
presenciais e 67.161 através de canais em linha. Além disso, o CDC África destacou 
188 peritos, e 9.245 trabalhadores de saúde comunitários para apoiar actividades de 
resposta nos Estados-Membros. 
  
 Para assegurar um fornecimento ininterrupto de diagnósticos e de material 
médico, o CDC África estabeleceu uma rede logística e de fornecimento em África 
que facilita a aquisição, recolha e distribuição de diagnósticos e de material médico aos 
Estados-Membros. Até meados de Novembro de 2020, o CDC África tinha distribuído 
6.029.832 testes, 10.402.086 máscaras faciais, 743.443 máscaras faciais, 9.346 óculos 
de protecção, 536.111 fatos protectores, 395 scanners térmicos, 3.533 termómetros 
infravermelhos, 636 ventiladores, 1.800.000 comprimidos de Dexametasona aos 
Estados-Membros.  
 
 Uma equipa de Enviados Especiais foi constituída e mandatada para mobilizar 
apoio financeiro na luta contra a COVID-19. Através dos esforços dos Enviados 
Especiais, vários países africanos receberam subvenções e empréstimos como apoio 
de emergência, incluindo moratórias da dívida, para reforçar o espaço fiscal na via da 
recuperação económica.  Além disso, os Enviados Especiais apoiaram a criação da 
Plataforma de Aquisições Médicas para a aquisição de material médico e equipamento 
de saúde por parte dos Estados-Membros. Através do banco continental de vacinas 
de África, PANVAC, a Comissão produziu um kit de diagnóstico Peste des Petite (PPR) 
que reduz em 75% os custos de aquisição para os Estados-Membros. O PANVAC tem 
2,5 milhões de doses de vacinas contra a peste bovina à disposição dos Estados-
Membros em caso de surto. A Comissão aumentou os esforços da Etiópia para conter 
a pandemia da COVID-19 através de testes e produção de desinfectante para as mãos. 
O CDC África, em colaboração com os Enviados Especiais, empenhou-se na iniciativa 
mundial COVAX, liderada pela GAVI, em assegurar vacinas para o continente, logo 
que estas sejam licenciadas e aprovadas para utilização. Em Março de 2020, o Fundo 
de Resposta à COVID-19 da UA foi lançado pelo Presidente da UA, o Presidente Cyril 
Ramaphosa. Até à data, foram prometidos mais de 41.000.000 USD e foram recebidos 
mais de 16.000.000 USD.   
 
 Com a pandemia da COVID-19 a devastar o continente africano, a UA vê-se 
confrontada com uma inversão dos ganhos que obteve na promoção da igualdade de 
género, do empoderamento das mulheres e dos direitos das mulheres. A pandemia 
trouxe para o primeiro plano muitas desigualdades subjacentes de género que, se não 
forem abordadas, podem exacerbar o surto, e as respostas que não incorporam a 
análise do género podem, por sua vez, agravar as desigualdades. 
 
 A Agência Africana de Medicamentos foi adoptada em Fevereiro de 2019 e 
entrará em vigor uma vez ratificada por quinze Estados-Membros. Existem actualmente 
18 países signatários e 6 ratificações. A Comissão está também a trabalhar com o 
Banco Africano de Desenvolvimento para o Desenvolvimento Farmacêutico em África 
para estabelecer o fundo de apoio aos fabricantes africanos, de modo a impulsionar a 
produção de medicamentos, produtos médicos e dispositivos em África. 
 
 A Comissão desenvolveu um quadro continental, o Plano de Acção da UA 
sobre Controlo da Droga e Prevenção da Criminalidade (2019-2023). Um marco 
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importante foi a criação da Rede Pan-Africana de Epidemiologia sobre o Consumo 
de Drogas para recolher e divulgar sistematicamente dados comparáveis sobre o 
consumo de drogas e problemas conexos, a fim de melhorar a formulação e a 
programação de políticas para abordar os distúrbios relacionados com o consumo de 
drogas no continente. A Comissão também contribuiu para o estabelecimento de 
quatro Observatórios regionais do Crime Organizado em África, bem como do Índice 
da Criminalidade Organizada Africana para combater o Crime Organizado 
Transnacional.  
 
 O Quadro de Política Migratória para África (MPFA), que foi adoptado pela 
Conferência em 2018, tornou-se uma posição comum de facto sobre as prioridades de 
África em matéria de migração. O MPFA constituiu a base para o diálogo revitalizado 
entre a UA e a UE sobre migração e mobilidade, e para o compromisso estratégico 
com outros intervenientes-chave em matéria de migração. Constituiu igualmente a 
base para um programa de migração África-Mundo Árabe e serviu de base para a 
Posição Comum Africana do Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e 
Regular. Internamente, o Comité de Coordenação da UA sobre Migração reforçou a 
colaboração e coordenação interdepartamental e interagências em matéria de 
governação das migrações. Para dar resposta aos desafios relacionados com a 
migração regular e irregular, três centros de migração estão a ser operacionalizados: 
o Centro Operacional Continental no Sudão, o Observatório Africano sobre Migração 
em Marrocos, e o Centro Africano de Estudo e Investigação sobre Migração no Mali.  
 
 Apesar das grandes limitações de recursos, registaram-se marcos importantes 
na ciência, tecnologia, inovação e competências. Foi realizada uma avaliação do 
ensino e formação técnica e profissional em oito países-piloto para abordar o 
desajustamento de competências e identificar práticas eficazes, oportunidades 
estratégicas, bem como lacunas na capacidade que poderiam ser abordadas através 
de assistência técnica e estimular a transição da escola para o trabalho. A Bolsa de 
Estudo Mwalimu Nyerere da União Africana foi lançada em 2017 e 21 candidatos (18 
do sexo masculino e 3 do sexo feminino) beneficiaram de bolsas de estudo. Em 2018, 
a bolsa foi limitada a mulheres para encorajar a sua inscrição nos programas de 
Mestrado e Doutoramento nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, sendo que sessenta receberam bolsas de estudo - 30 para doutoramentos 
e 30 para programas de Mestrado. Em 2019, um total de 356 candidaturas (75 
femininas e 281 masculinas) foram recebidas de 26 Estados-Membros. A bolsa de 
estudo foi dedicada aos refugiados em 2019, de acordo com o tema do ano, tendo sido 
concedidas 15 bolsas de estudo (6 femininas, 9 masculinas).  
 
 O Programa Espacial Africano progrediu com a adopção dos estatutos da 
Agência Espacial Africana e das Agências Espaciais Nacionais, comprometendo-se a 
envidar esforços para a implementação do Programa. A 20 de Junho de 2020, o 
programa de Monitorização Global do Ambiente e da Segurança para África concedeu 
51% da subvenção total de 17.500.000 EURO (8.921.378 EURO) a 12 Consórcios 
representando mais de 122 instituições em 45 países africanos envolvendo 20 
empresas privadas africanas e 20 universidades e centros de formação. 
 
 O lançamento da Universidade Virtual e Electrónica Pan-africana (PAVEU) 
em Dezembro de 2019 foi um passo fundamental para aumentar a acessibilidade da 
educação profissional e académica aos cidadãos africanos. O modelo em linha que 
permite o acesso em qualquer altura e em qualquer lugar torna-se ainda mais 
pertinente na esteira da COVID-19. O principal desafio para a Universidade Pan-
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Africana (PAU) é a limitação do seu actual quadro regulamentar para contractar 
pessoal académico a longo prazo. É pouco provável que este desafio seja resolvido, a 
menos que a PAU obtenha as necessárias excepções às normas e regulamentos da 
UA no que diz respeito ao pessoal, contratação, aprovisionamento, financiamento e 
plena operacionalização da PAVEU. 
 
 O Protocolo sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em África foi 
adoptado em Janeiro de 2018, seguido por um novo Quadro Estratégico da UA em 
matéria de Deficiência em 2020. O Protocolo promove e protege os direitos das 
pessoas com deficiência, assegurando o respeito pela sua dignidade. Foi adoptado 
plano de acção contra ataques a pessoas com albinismo para garantir os direitos 
das pessoas com albinismo em África. A Comissão implementou ainda a Arquitectura 
da UA sobre Deficiência para assegurar a inclusão de pessoas com deficiência. Do 
mesmo modo, o Protocolo de 2016 relativo aos Direitos das Pessoas Idosas em 
África para promover e proteger os direitos das pessoas idosas em África foi assinado 
por dezasseis Estados-Membros e ratificado por dois durante este mandato.  
 
 A Agenda Social 2063 da UA foi adoptada pelo Conselho Executivo em 
Fevereiro de 2020, reunindo todos os objectivos da agenda social num único quadro 
de implementação. A Agenda 2040 para as Crianças de África, é uma inspiração 
para elevar o nível de cumprimento da Carta Africana da Criança pelo Estado, 
estabelecendo áreas prioritárias com base na avaliação dos últimos 25 anos e nas 
tendências actuais dos direitos da criança em África. A próxima Comissão deve 
continuar a defender uma África adequada para as crianças, assegurando que esta 
Agenda, inspirada na Agenda 2063, seja implementada pelos Estados-Membros.  
 
Lições Aprendidas e Oportunidades  
 
 O CDC África atingiu a maioridade em termos de coordenação de respostas a 
epidemias e pandemias, especialmente o Ébola e a COVID-19. A resposta atempada 
e coordenada ao Ébola, bem como a solidariedade demonstrada, criaram precedentes 
e capacidades para abordar a COVID-19. A mobilização de recursos entre o sector 
privado em resposta ao Ébola foi uma das principais conquistas da mais recente 
Comissão. Embora a presente Comissão não tenha reunido recursos financeiros 
semelhantes do sector privado africano, conseguiu recorrer a fontes de financiamento 
não tradicionais - incluindo fundos colectivos (crowdsourcing) de cidadãos através do 
concerto de solidariedade virtual. Meios inovadores como estes devem ser ampliados. 
 
 Enquanto o continente ainda se debate com ramificações sanitárias e 
socioeconómicas pós-COVID-19, o CDC África continuará a ser uma entidade chave 
nos esforços de África para enfrentar a pandemia. Portanto, é fundamental reforçar as 
suas capacidades, incluindo as infra-estruturas e capacidades técnicas, com a 
construção da sede do CDC África. Esforços devem ser envidados para reforçar a sua 
capacidade de investigação, testes, e desenvolvimento de vacinas e produtos 
farmacêuticos com vista a dar respostas a questões de saúde prementes. A Comissão 
deve igualmente investir em negociações com os detentores de patentes e fabricantes 
para obter medicamentos e vacinas seguros, baratos e a preços acessíveis.  
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2.4. Aproximar a União Africana dos Cidadãos 
 
 
A aproximação da União Africana aos cidadãos é norteada pelas aspirações 5 e 6 
da Agenda 2063:  Uma África com uma forte identidade cultural, património comum, 
valores e ética comuns; e uma África, cujo desenvolvimento é impulsionado pelos 
cidadãos, confiando no potencial do povo africano, especialmente das suas mulheres 
e jovens, e cuidando das crianças.  A Comissão concentrou os seus esforços em 
melhorar as comunicações e a divulgação, envolvendo os cidadãos e a diáspora, 
promovendo a União e criando espaço para a juventude.  
 
Marcos  

 Mecanismos reforçados de responsabilização para compromissos em matéria 
de género 

 Nomeação de um Enviado Especial para a Juventude  
 Revitalização das campanhas para acabar com as práticas nocivas  
 Quadro para o envolvimento da diáspora  
 Lei modelo sobre a protecção dos bens culturais e patrimoniais 

 
 
 Nos últimos quatro anos, foram feitos vários esforços no sentido de aproximar a 
UA dos cidadãos africanos. Entre estes incluem-se plataformas em linha e fora de linha, 
o entrosamento com os órgãos de comunicação tradicionais e novos, a popularização 
e a defesa do trabalho dos órgãos e instituições da UA e a racionalização da identidade 
da UA através da sua marca e de vários produtos de comunicação inovadores. Para 
melhorar a compreensão dos cidadãos africanos sobre a estrutura da UA, foi 
desenvolvido o trabalho da CUA, bem como das principais instituições, filmes de perfil 
e conteúdos áudio, juntamente com produtos de comunicação e conhecimento, 
incluindo publicações anuais, o AU Echo e o Manual da UA. A Comissão, com o apoio 
da África do Sul, empreendeu a imensa tarefa de digitalização de material escrito, 
fotográfico e audiovisual da UA e dos seus órgãos. O Projecto visa criar um repositório 
digital de registos da UA desde o financiamento da organização em 1963.  
 
 Baseado na Aspiração 5 da Agenda 2063 que procura reforçar a forte identidade 
cultural, herança comum, valores e ética de África, o Africa Factbook foi lançado sob o 
tema Acabar com os Mitos, em colaboração com o Livro de Registos Africanos. Durante 
este período, foi elaborado o projecto de estatuto para o Grande Museu de África, 
que ficará instalado na Argélia. Foi também adoptada a lei modelo sobre a protecção 
dos bens e património culturais para combater o tráfico ilícito de bens culturais. O 
Centro de Estudos Linguísticos e Históricos aumentou os seus recursos bibliográficos 
para um melhor conhecimento da história e tradições africanas. A Academia Africana 
de Línguas empenhou-se igualmente na harmonização dos sistemas de escrita de três 
línguas transfronteiriças vernáculas, nomeadamente Ewe, Songhay e Soninke. A 
Academia lançou uma plataforma interactiva para as línguas africanas e finalizou o 
atlas linguístico dos dezasseis países da África Ocidental. 
 
2.4.1. A Formação da União  
 
 A Comissão continua a defender a ratificação, domesticação e implementação 
dos Instrumentos da UA sobre Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres 
(GEWE). Como parte dos esforços para promover o cumprimento e a 
responsabilização pela implementação dos instrumentos continentais dos direitos das 
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mulheres, foram estabelecidos vários mecanismos, incluindo o Quadro de Avaliação 
e Índice do Protocolo de Maputo (MPSI). A Plataforma de Relatórios Online de 
Género da UA fornece uma plataforma única de relatórios para os vários e 
complementares instrumentos de responsabilização, incluindo o Quadro de Avaliação 
de Género, os relatórios da Declaração Solene sobre Igualdade de Género em África 
(SDGEA), os relatórios do Presidente da CUA e o MPSI. Estes instrumentos têm 
apoiado a implementação, monitorização e elaboração de relatórios sobre as 
obrigações e permitem uma avaliação da medida em que a igualdade de género e as 
obrigações em matéria de direitos das mulheres são implementadas.   
 
 A Síntese dos Estados-Membros3 e os relatórios do Presidente da CUA sobre a 
SDGEA também apresentam os pontos altos dos Estados-Membros, da CUA e das 
CER na implementação dos compromissos em matéria de igualdade de género e 
empoderamento das mulheres. Embora tenham sido feitos progressos notáveis na 
implementação da SDGEA, a paridade de género ainda requer maior atenção, 
especialmente na CUA e noutros órgãos da UA. Como parte das Reformas 
Institucionais, a Conferência em 2018 adoptou a Decisão de Paridade exigindo 50% 
de mulheres e 35% de quotas de jovens até 2025. Em 30 de Setembro de 2020, dos 
1744 membros do pessoal da CUA, incluindo a Sede, os Escritórios Regionais e de 
Ligação, 634 são mulheres (36%) e 1110 são homens (64%). Os jovens com 35 anos 
ou menos eram 16%, ou 271. Dos 271, 143 são mulheres jovens (53%) e 128 são 
homens jovens (47%). Dos 14 directores, 5 são mulheres (36%) e 9 são homens (64%). 
A paridade de género tem sido alcançada a nível de Comissários desde 2003. 
 
 A extensão da campanha para acabar com o casamento infantil, bem como o 
lançamento da Iniciativa Saleema para acabar com a mutilação genital feminina 
reforçam a determinação da União em pôr fim a estas práticas nocivas. A campanha 
resultou num compêndio de leis sobre o casamento infantil, estratégias nacionais para 
acabar com o casamento infantil, bem como emendas progressivas às leis que 
aumentam a idade do casamento. Até à data, a Gâmbia, Guiné, Malawi e Zimbabué 
adoptaram leis e políticas que criminalizam o casamento infantil. O Egipto, a Etiópia, a 
Eritreia e a Zâmbia reforçaram as leis e políticas pré-existentes, reforçando o 
envolvimento dos líderes tradicionais e religiosos e dos actores locais da sociedade 
civil. O Chade é notável pelo seu empenho em acabar com o casamento infantil até 
2030. Entre os desafios que se colocam a novos progressos, incluem-se os Estados-
Membros que não dão prioridade à implementação e aplicação das leis contra o 
casamento infantil, bem como a falta de uma recolha de dados e relatórios adequados, 
criando uma lacuna nos relatórios de avaliação da campanha. Apesar dos progressos, 
alguns países regrediram - um caso em que os legisladores apresentaram um projecto 
de lei para legalizar o casamento infantil. Tais ocorrências tornam claro que ainda há 
muito trabalho a ser feito para eliminar a prática. 
 
 Em 2017, a African Women Leaders Network (AWLN) foi criada para 
aproveitar a riqueza das experiências de liderança das mulheres africanas para 
reforçar as suas contribuições na construção e manutenção da paz, segurança, 
processos políticos, económicos e sociais no continente, com vista à realização da 
Agenda 2063 e dos ODS. AWLN é um movimento sem precedentes de mulheres 
africanas em posições de liderança que visam servir de vector para uma maior 
mobilização das mulheres em diversos sectores. A rede tornará possível às mulheres 
moldar o caminho para a paz e desenvolvimento no continente. 

                                                 
3 Durante o período em análise, foram recebidos sessenta (60) Relatórios de Síntese dos Estados-membros 
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 Embora tenham sido feitos progressos na implementação da Agenda de Género 
da UA, os desafios persistem. A sobrecarga de múltiplos relatórios sobre vários 
instrumentos internacionais e regionais leva a que os Estados-Membros apresentem 
menos relatórios sobre os instrumentos regionais. Os lentos progressos na 
implementação de compromissos sobre os direitos das mulheres, tais como os 
consagrados no Protocolo de Maputo, permitem a persistência de práticas que 
dificultam a realização dos direitos das mulheres e o seu pleno potencial. O 
financiamento para a igualdade de género continua a ser inadequado, não sendo as 
dotações orçamentais proporcionais à natureza transversal e às exigências do 
mandato de promoção do GEWE. A alteração da decisão de atribuir 0,5% em vez de 
1% ao Fundo para as Mulheres Africanas (FAW), juntamente com o atraso no 
desembolso dos fundos, tem impedido os progressos previstos no empoderamento das 
mulheres. Além disso, o Conselho Executivo concluiu em 2019 que a Comissão deveria 
receber financiamento suficiente dos Estados-Membros para evitar a dependência dos 
parceiros. 
 
 A pandemia COVID-19 tem o potencial de inverter a maior parte dos ganhos 
obtidos ao longo dos anos na promoção da GEWE. O desvio de recursos para a 
COVID-19 pode atrasar a implementação de compromissos de género que não são 
considerados como urgentes. A violência sexual e baseada no género aumentou 
drasticamente durante o período de confinamentos e levou a uma pandemia 
secundária em toda a África. A inclusão financeira das mulheres sofreu com o 
encerramento de muitas empresas de mulheres e o comércio transfronteiriço, dando 
um maior ímpeto à Década sobre a Inclusão Financeira das Mulheres (2020-2030), 
recentemente adoptada. O desenvolvimento e implementação das Directrizes da UA 
sobre Respostas Responsivas ao Género como quadro para integrar a igualdade de 
género e a agência das mulheres nos processos de tomada de decisão em África 
Respostas COVID-19 e planos de recuperação pós COVID-19, tal como solicitado pela 
Conferência da UA, serão úteis para abordar estas preocupações.  
 
2.4.2. Criação de Espaço para os Jovens 
 
 Vários quadros políticos sublinham a necessidade de criar espaço para os 
jovens - para moldar o seu próprio futuro e as políticas que os afectam. O 
desenvolvimento do Roteiro dos Dividendos Demográficos da UA, em conformidade 
com o tema de 2017 do ano sobre o Aproveitamento dos Dividendos Demográficos 
através de Investimentos na Juventude, continua a ser uma estratégia fundamental na 
abordagem do aumento da população jovem que os Estados-Membros enfrentam. 
 
 Em Novembro de 2018, o primeiro Enviado Especial da UA para a Juventude 
foi nomeado com o mandato de servir como representante e defensor das vozes e 
interesses da juventude africana junto dos órgãos de decisão relevantes da UA. O 
Gabinete do Enviado da Juventude (OYE), com o seu Conselho Consultivo da 
Juventude, jovens voluntários e redes, tornou-se um mecanismo pan-africano de 
colaboração para a juventude africana se envolver e influenciar o trabalho da UA e dos 
actores globais. Isto inclui briefings tanto ao CSNU como ao CPS da UA sobre 
contribuições da juventude para silenciar as armas e delinear recomendações para 
planos nacionais sobre juventude, paz e segurança. Os Estados-Membros foram 
mobilizados para se comprometerem de novo com a implementação plena e acelerada 
da Carta da Juventude Africana através dos Hustlers da Carta da Juventude Africana 

https://www.youtube.com/watch?v=syy-9WIX_BQ
https://au.int/fr/node/37831
https://au.int/en/announcements/20200420/call-african-youth-charter-hustlers
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que estão a apoiar a monitorização continental e a elaboração de relatórios. A iniciativa 
reforça a responsabilidade dos jovens pelas políticas que afectam as suas vidas. 
 
 O Corpo de Jovens Voluntários da UA (AU-YVC) recruta, forma e emprega 
jovens profissionais africanos durante um período de 12 meses em todo o continente, 
promovendo o voluntariado e aprofundando o estatuto dos jovens como actores-chave 
no desenvolvimento de África. In Em 2017, 137 voluntários (87 do sexo feminino e 50 
do sexo masculino) foram destacados para servir, tendo 44 completado o seu serviço. 
Este número aumentou em 2018, com 208 (116 do sexo feminino e 92 do sexo 
masculino) Voluntários Jovens da UA ao serviço de vários órgãos e departamentos da 
Comissão, Estados-Membros e organizações parceiras. Em 2019, 231 (121 do sexo 
feminino e 110 do sexo masculino) Voluntários Jovens da UA foram destacados, com 
169 (95 do sexo feminino e 74 do sexo masculino) destacados em 2020. Jovens 
profissionais africanos foram também formados e destacados para os cinco centros 
regionais de colaboração do CDC África em 2020. Foram recebidas mais de 9000 
candidaturas de 53 Estados-Membros para a coorte de 2021. 
 
 A iniciativa 1 Milhão até 2021 visa atingir um milhão de jovens africanos com 
oportunidades concretas nas áreas da Educação, Emprego, Empreendedorismo e 
Envolvimento até 2021. Esta iniciativa reforçou o desenvolvimento da juventude nestas 
áreas críticas e colocou o continente num caminho de aceleração das intervenções no 
sentido de melhorar a vida dos jovens em África. Olhando para o último ano da iniciativa 
em 2021, é importante recordar os principais objectivos da iniciativa: acelerar as 
oportunidades para a juventude; incentivar as partes interessadas a considerar novas 
perspectivas; testar novas ideias e ampliar os sucessos existentes; e construir 
ecossistemas continentais de eficiência. Recomenda-se que a mobilização de alto nível 
em parceria com o sector privado seja reacendida e intensificada para manter o 
interesse, e que a acção a nível técnico da parceria prossiga. Recomenda-se também 
que sejam atribuídos mais recursos à iniciativa para permitir a sua concretização e 
demonstrar a apropriação e o empenho dos Estados-Membros e da União. 
 
 A iniciativa 1 Milhão até 2021 visa atingir um milhão de jovens africanos com 
oportunidades concretas nas áreas da Educação, Emprego, Empreendedorismo e 
Envolvimento até 2021. Esta iniciativa reforçou o desenvolvimento da juventude nestas 
áreas críticas e colocou o continente num caminho de aceleração das intervenções no 
sentido de melhorar a vida dos jovens em África. Olhando para o último ano da iniciativa 
em 2021, é importante recordar os principais objectivos da iniciativa: acelerar as 
oportunidades para a juventude; incentivar as partes interessadas a considerar novas 
perspectivas; testar novas ideias e ampliar os sucessos existentes; e construir 
ecossistemas continentais de eficiência. Recomenda-se que a mobilização de alto nível 
em parceria com o sector privado seja reacendida e intensificada para manter o 
interesse, e que a acção a nível técnico da parceria prossiga. Recomenda-se também 
que sejam atribuídos mais recursos à iniciativa para permitir a sua concretização e 
demonstrar a apropriação e o empenho dos Estados-Membros e da União. 
 
2.4.3. Envolver os Cidadãos Africanos e a Diáspora  
 
 A abordagem consultiva do primeiro plano decenal de implementação da 
Agenda 2063 foi uma forma importante de envolver os cidadãos africanos no trabalho 
da União. Isto foi feito através da participação da sociedade civil e das organizações 
da diáspora na promoção da paz e da segurança, da governação democrática e dos 
direitos humanos como base para a inclusão, integração e desenvolvimento da África 
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e do seu povo. A União deve continuar a comunicar a sua visão, políticas e programas 
aos cidadãos africanos e ao mundo, construindo uma perspectiva pan-africana que 
seja crítica para a sua missão e permitindo ao continente possuir a narrativa africana 
para reflectir as realidades, aspirações e prioridades continentais e a sua posição no 
mundo.  
 
 Foi desenvolvido um projecto de quadro jurídico e político para apoiar a 
participação da diáspora na UA. O quadro visa cumprir um resultado chave da Cimeira 
Global Africana de 2012, e permitir à Comissão passar do actual modo ad hoc de 
envolvimento da diáspora para uma abordagem institucionalizada a ser implementada 
em todo o sistema da UA. Dos cinco projectos legados da UA que foram identificados 
durante a Cimeira de 2012 e a Agenda 2063, quatro foram iniciados: o Fundo de 
Investimento da Diáspora; o Projecto do Corpo de Voluntários da Diáspora 
Africana; o Mercado da Diáspora e o Instituto Africano de Remessas. O Instituto 
Africano de Remessas de Fundos (AIR) ajudou os Estados-Membros a melhorar os 
seus procedimentos para a medição estatística das remessas; a desenvolver e/ou 
actualizar os seus quadros regulamentares do mercado de remessas de fundos; e a 
desenvolver e implementar políticas apropriadas para alavancar as remessas de 
fundos para o desenvolvimento social e económico. As actividades da AIR continuam 
a ser dificultadas pela escassez aguda de pessoal que tem afectado grandemente a 
capacidade de implementação do Instituto. 
 
Lições Aprendidas e Oportunidades  
 
 Apesar dos esforços para reforçar o envolvimento da sociedade civil nos 
assuntos da União, esta está longe de realizar uma União centrada nas pessoas, tal 
como exigido pela Agenda 2063. A reforma do ECOSOCC oferece algumas 
oportunidades a este respeito. Do mesmo modo, devem ser feitos maiores esforços 
para integrar melhor a diáspora e reforçar as suas ligações com os órgãos 
deliberativos. Os cidadãos africanos em todo o continente, e não só, estão a exercer a 
agência, exigindo responsabilidade e transparência nos seus próprios países, além-
fronteiras e nas suas instituições. Apoiados pela revolução digital, os cidadãos estão a 
organizar-se e a mobilizar-se para a mudança através de meios inovadores. A 
Comissão seria negligente em não reconhecer e abraçar as pessoas que impulsionam 
a mudança, bem como os instrumentos, meios e mecanismos que utilizam.  
 
 Esta Comissão embarcou numa estratégia de defesa e comunicação que 
procura desmistificar a União, popularizar a Agenda 2063, bem como os mecanismos 
de implementação. Embora ainda haja muito a fazer, os progressos são notáveis. Isto 
inclui a renovação da presença em linha da União, a reformulação da identidade da 
União e a utilização de novos meios e ferramentas para comunicar com os cidadãos 
africanos. A Comissão deveria desenvolver um sistema robusto para procurar e curar 
as opiniões, contributos e ideias dos cidadãos sobre a forma de melhorar a União.  
 
 Com base nos progressos da anterior Comissão, foram registados marcos 
notáveis para promover a igualdade e equidade das mulheres. Isto inclui a nomeação 
de Enviados Especiais e Representantes, a criação da Femwise-Africa e a criação de 
um Comité de Alto Nível para investigar alegações de assédio contra as mulheres na 
AUC. Muito mais resta ainda a fazer para engendrar a União a todos os níveis e, 
enfrentar os desafios que as mulheres enfrentam, incluindo as condições de trabalho, 
o assédio sexual e o progresso na carreira. A Comissão deve comprometer-se a 
implementar plenamente as recomendações pendentes do Comité de Alto Nível e criar 
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um ambiente propício às mulheres, reforçando o sistema de ética e responsabilização 
por violações no seio da Comissão. Outras iniciativas, incluindo a Femwise-Africa, 
precisam igualmente de receber espaço, recursos e capacidades suficientes para 
cumprirem o seu mandato.   
 
 A ratificação, domesticação e implementação do Protocolo de Maputo deve ser 
acelerada se a União quiser cumprir qualquer uma das suas promessas de fazer 
avançar os direitos das mulheres. Há oportunidades para realizar a paridade de género 
nos órgãos da UA com as regras estabelecidas no processo de reforma institucional. 
Com o horizonte temporal fixado em 2025 - coincidindo com o fim do mandato da 
próxima Comissão, é fundamental que se dê prioridade a esta questão. A nova Década 
da Mulher Africana constitui uma oportunidade para continuar a fazer avançar a 
agenda. Uma vez que o FAW chegou ao fim com a primeira Década da Mulher 
Africana, deve ser desenvolvido um mecanismo de transição para reestruturar o FAW 
num Fundo Fiduciário para fazer face aos desembolsos pendentes. Um mecanismo 
forte e inovador de responsabilização deve acompanhar o Fundo Fiduciário redefinido.  
 
 Ao longo da Comissão, vários departamentos e programas procuraram 
aproveitar o dividendo demográfico dos jovens. Guiada pelas recomendações do tema 
do ano para 2017, a Comissão implementou várias iniciativas como a nomeação de 
um enviado de jovens, 1 Milhão até 2021, o reforço do Programa AUYVC e a adopção 
de várias estratégias e planos de acção sobre a Década da Juventude Africana. A 
Comissão deve continuar a apoiar iniciativas que proporcionem aos jovens 
oportunidades de emprego, empreendedorismo, competências e capacidades para o 
exercício da liderança. A Comissão deveria dar seguimento aos compromissos de 
implementar programas conjuntos com os seus parceiros, tais como o Programa 
PNUD-UA de Bolsas de Estudo para Jovens Mulheres e o proposto programa UA-NU 
de jovens profissionais.  
 
 A nomeação de um Enviado da Juventude da UA foi um passo importante na 
criação de espaço para os jovens informarem, moldarem e impulsionarem as políticas 
e práticas da União. O Gabinete do Enviado da Juventude reforçou os compromissos 
e interacções entre os jovens e a União através de uma variedade de compromissos 
em linha e fora de linha. Futuramente o Gabinete e a designação devem ser 
institucionalizados e receber mais apoio e a transição entre os Enviados deve ser 
facilitada para assegurar a continuidade e os ganhos.  
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2.5. Afirmar o Lugar de África na Esfera Mundial  
 
 
O trabalho da Comissão na afirmação do lugar de África na espera mundial é 
impulsionado pelas aspirações 2 e 7 da Agenda 2063: Um continente integrado, 
politicamente unido e baseado nos ideais do Pan-africanismo e na visão do 
Renascimento de África; e África como actor e parceiro mundial forte, unido, 
resiliente e influente. A Comissão concentrou os seus esforços na revisão e reforço 
das suas parcerias, promovendo a agenda da descolonização e insistindo numa 
maior representação nos espaços mundiais.  
 
Marcos  

 Avaliação de parcerias 
 Decisão de descolonização do Arquipélago de Chagos  
 Candidatos africanos bem-sucedidos no sistema internacional  

 
 
2.5.1. Parcerias Estratégicas  
 
 A Comissão estava preocupada em rever e construir parcerias com parceiros 
de desenvolvimento, organizações internacionais e parceiros bilaterais. Através de 
compromissos e visitas de alto nível, a Comissão conseguiu promover posições 
continentais na agenda global para a paz, o desenvolvimento e o ambiente sustentável. 
A Comissão forjou novas parcerias institucionais, incluindo com o Reino Unido, França, 
Federação Russa, Além disso, a Comissão assinou dois memorandos de entendimento 
com as Nações Unidas em matéria de cooperação no quadro da paz, segurança e 
governação; bem como de cooperação económica. Além disso, a Comissão apoiou 
parcerias existentes lideradas pelos Estados-Membros com a UE; a região árabe 
através da Liga dos Estados Árabes; Índia, e Turquia, e reforçou a coordenação da 
posição africana em TICAD (Japão) e FOCAC (China).  
 
 A União concluiu com sucesso a avaliação das parcerias da UA e iniciou a 
preparação de uma estratégia e de uma política de parcerias. O objectivo deste 
exercício era (i) permitir à África falar a uma só voz; (ii) orientar melhor as parcerias 
para as necessidades da África e a vantagem comparativa dos parceiros; e (iii) aplicar 
melhores métodos de trabalho na gestão das parcerias estratégicas da África. O ano 
2020 marca o fim de todos os instrumentos da parceria UE-África, nomeadamente o 
histórico acordo ACP-UE de Cotonou.  A UA e a UE continuaram a convergir posições 
sobre a sua parceria reforçada continente-continente após 2020.  Em conformidade 
com as decisões da Conferência da UA, a UA também apoiou as negociações do pilar 
África ao abrigo do acordo pós-Cotonou para assegurar uma posição africana forte e 
unida na redefinição da parceria entre a África e a Europa.  Devido ao significado desta 
parceria, o Presidente da Comissão da UA nomeou um Alto Representante e está em 
vias de renegociar uma nova parceria com a UE baseada em princípios de igualdade, 
respeito mútuo e interesses partilhados - que deve ser ancorada num instrumento 
continente a continente para a responsabilização e o acompanhamento da 
implementação dos compromissos.  
 
 A separação entre a mobilização de recursos e as funções de parceria tem 
causado duplicações desnecessárias e frequentemente contradições nas abordagens, 
particularmente considerando que o subcomité de cooperação multilateral se concentra 
nas parcerias e não na mobilização de recursos. Foi criada uma direcção de parceria 

https://au.int/en/pressreleases/20190222/joint-communiqué-african-union-united-kingdom-partnership
https://et.ambafrance.org/Relation-between-France-and-the-African-Union
https://au.int/en/pressreleases/20191028/statement-2019-russia-africa-summit-and-economic-forum-0
https://unoau.unmissions.org/sites/default/files/jount_un-au_framework_for_an_enhanced_partnership_in_peace_and_security.pdf
https://unoau.unmissions.org/sites/default/files/jount_un-au_framework_for_an_enhanced_partnership_in_peace_and_security.pdf
https://www.uneca.org/publications/au-–-un-framework-implementation-agenda-2063-and-agenda-2030
https://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad7/pdf/yokohama_declaration_en.pdf
http://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/t1594324.htm
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e mobilização de recursos sob a nova estrutura como forma de ultrapassar esse 
problema e assegurar a harmonia. A criação da Agência de Desenvolvimento da UA, 
AUDA, exigiu que os parceiros ajustassem a forma como trabalham com a UA, uma 
vez que o papel de implementação do projecto está a passar gradualmente da 
Comissão para a AUDA-NEPAD, enquanto a Comissão mantém a política e o 
compromisso político.  
 
 A Comissão tomou medidas para revitalizar, em concertação com actores não 
estatais de todas as regiões do mundo, o processo de envolvimento da sociedade civil 
nas parcerias internacionais da UA. Este processo tem falhado nos últimos tempos, 
uma vez que foi colocada uma ênfase crescente nas relações entre Estados na 
FOCAC, TICAD e na Liga Africana dos Estados Árabes. A União tem agora escritórios 
de representação em Pequim, Bruxelas, Genebra, Nova Iorque e Washington DC. A 
criação e operacionalização do gabinete de representação de Pequim marca o primeiro 
gabinete de cooperação sul-sul de sempre fora do continente.  
 
 No seguimento da aspiração 7 da Agenda 2063, a Comissão está a prestar 
apoio contínuo ao Comité dos Dez sobre a Reforma das Nações Unidas, apelando à 
limitação dos poderes de veto e à atribuição de lugares mais permanentes para África 
no sentido de uma representação equitativa. Também apoiou campanhas para facilitar 
a eleição e/ou nomeação de candidaturas africanas para vários cargos e posições no 
âmbito do sistema internacional, tal como aprovado pela Conferência. No entanto, em 
alguns casos, os conflitos entre os Estados-Membros afectaram negativamente o bom 
funcionamento do Comité Ministerial das Candidaturas Africanas no âmbito do sistema 
internacional. Como resultado, esta situação prejudicou a aprovação pelos órgãos 
mundiais competentes de candidatos africanos comuns para posições-chave. 

 
 
Luta contra o Colonialismo: Caso do Arquipélago de Chagos 
 
Reafirmando o empenho da União na luta contra todas as formas de colonialismo, a 
Comissão apoiou a Maurícia na sua luta contra a continuação da colonização do seu 
território, o Arquipélago de Chagos pelo Reino Unido. Isto fez com que o ICJ emitisse 
o seu parecer consultivo em apoio à descolonização total do Arquipélago de Chagos. 
A Assembleia Geral das NU adoptou subsequentemente uma resolução exigindo que 
o Reino Unido retirasse incondicionalmente a sua administração colonial da área no 
prazo de seis meses e que continuasse a "facilitar a reinstalação de cidadãos 
mauricianos, incluindo os de origem de Chagos, no Arquipélago de Chagos, e que 
não colocasse qualquer impedimento ou obstáculo a essa reinstalação". A Comissão 
continua a estar ocupada do assunto para assegurar a implementação do Parecer 
Consultivo.  
 

 
 A União continua empenhada na solidariedade com a Palestina e o seu povo, 
apelando ao fim imediato da ocupação israelita e da anexação de terras palestinianas, 
e reafirmando o direito da Palestina à existência. A Comissão continua a apelar à 
comunidade internacional para que assuma as suas responsabilidades relativamente 
à questão da Palestina e à implementação de todas as resoluções das Nações Unidas 
adoptadas desde 1948 até à data, para obrigar Israel a cumprir o direito internacional. 
O apoio africano à causa palestiniana baseia-se nos valores da dignidade, liberdade e 
justiça, assim como na defesa dos direitos humanos e dos princípios humanitários. No 
futuro, a Comissão deve continuar a desenvolver esforços no sentido do 
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estabelecimento de um Estado palestiniano independente nas fronteiras de Junho de 
1967, tendo Jerusalém Oriental como capital. Usando o seu lugar na arena global, a 
União deve fazer avançar a agenda da autodeterminação para a Palestina.  
 
Lições Aprendidas e Oportunidades  
 
 A União fez progressos significativos na afirmação do lugar de África na cena 
mundial. Através, entre outros, do desenvolvimento de Posições Comuns Africanas e 
da solidariedade e parceria com o Sul Global na abordagem global do racismo. 
Desenvolver e sustentar parcerias em pé de igualdade com alguns dos parceiros 
tradicionais é um trabalho em curso. O impulso para reformas institucionais 
internacionais, em particular com o CSNU, OMC, e IFI, deve continuar a ser uma 
prioridade da próxima Comissão. A renovação de parcerias estratégicas com parceiros 
tradicionais como a Europa deve basear-se num quadro baseado na equidade, respeito 
mútuo, interesses partilhados e impulsionado pelas prioridades da Agenda 2063. As 
vozes e representação africanas em espaços e instituições globais devem ser apoiadas 
para além da aprovação das candidaturas africanas para influenciar a elaboração de 
políticas através de negociações e geração de conhecimento. A Comissão deveria 
apoiar e colaborar com universidades africanas e grupos de reflexão a este respeito.  
 
 O atraso na aprovação da avaliação das parcerias estratégicas, e a decisão 
associada de adiar a criação de novas parcerias até à sua conclusão, dificultou a 
diversificação da UA. A UA precisa de encontrar melhores modelos de parcerias entre 
países e continentes, bem como as suas reuniões. A Reforma tem exigido que os 
resultados das cimeiras de parceria sejam tangíveis e substanciais para assegurar que 
os recursos africanos, incluindo o recurso finito do tempo dos líderes africanos, sejam 
bem investidos. Na ausência de um sistema coerente de informação sobre parcerias, 
a UA tem dificuldade em informar sobre o impacto das parcerias. Por conseguinte, os 
relatórios anuais permanecem aos níveis de actividade e de produção. É necessário 
que a UA avance na concepção de um sistema de informação que vise melhorar o 
intercâmbio interno de informação dentro da UA, bem como com as CER, para evitar 
a duplicação de esforços, melhorar o desempenho de África nas suas relações com o 
resto do mundo, e permitir decisões estratégicas sobre prioridades, afectação de 
recursos, e desempenho das parcerias.  
 
 As parcerias desempenharão um papel fundamental na retirada da pandemia e 
das suas repercussões sociais e económicas. Numerosos parceiros intensificaram-se 
para apoiar África através do CDC África, nomeadamente China, EUA, instituições da 
UE e Estados-Membros. Para avançar, a África precisará de investimentos e não de 
APD. O comércio, o investimento, a criação de emprego e as prioridades de 
desenvolvimento de competências da UA precisam de ser reposicionados para 
responder directamente à reanimação dos sectores mais afectados pela pandemia. Os 
instrumentos para reforçar essa colaboração devem ser assinados entre a UA e os 
seus parceiros, a fim de assegurar uma resposta económica abrangente e coordenada. 
A cooperação com os parceiros deve incluir o apoio ao reforço dos sistemas de saúde 
e das redes de segurança social; a criação de capacidades, o intercâmbio de 
informações e dados, e o planeamento conjunto do desenvolvimento tecnológico e o 
acesso a medicamentos e vacinas. A UA tem de continuar a liderar o diálogo sobre a 
reforma da dívida, especialmente tendo em conta a crise da COVID-19.   
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3. Reforçar a União   
 

 
Marcos:  

 Orçamento e Reformas Institucionais empreendidas  

 Aumento das assinaturas e ratificações nos instrumentos da UA 

 Coordenação reforçada entre AU e CER  
 

 
3.1. Implementar as Reformas da UA  
 
 A Decisão da Conferência da UA de Janeiro de 2017 sobre a Reforma 
Institucional da UA estabelece uma agenda de reforma abrangente destinada a 
reposicionar fundamentalmente a organização para responder à evolução das 
necessidades dos seus Estados-Membros e da sua população. A reforma visa 
estabelecer uma Comissão eficiente e eficaz que seja capaz de cumprir as prioridades 
continentais acordadas, atrair e manter o pessoal da melhor qualidade que esteja 
empenhado em cumprir os mais elevados padrões, ao mesmo tempo que opera dentro 
de um forte quadro baseado na responsabilização e no desempenho. 
 
 Os métodos de trabalho da Cimeira da UA foram reformados. A Conferência 
decidiu que haveria apenas uma Cimeira Ordinária por ano, uma decisão que tem sido 
implementada desde 2019. Foi instituída uma agenda simplificada para a Cimeira 
centrada apenas em três questões estratégicas fundamentais para a atenção da 
Conferência. A categorização sistemática das decisões foi estabelecida para melhorar 
a qualidade dos processos de tomada de decisão, melhorar a implementação e 
acompanhar os progressos. 
 
 Foram feitos esforços para racionalizar a estrutura e as carteiras da liderança 
sénior para eliminar sobreposições e duplicações e melhorar a eficiência global. A partir 
de 2021, a Comissão será reduzida de 10 para 8, sendo a liderança sénior composta 
por 6 Comissários, um Vice-presidente e um Presidente. Foram efectuadas revisões 
para instituir um sistema credível e sólido de recrutamento e selecção, para melhorar 
a meritocracia e a transparência da selecção, bem como para reforçar a gestão do 
desempenho e clarificar os procedimentos de cessação de funções a nível da liderança 
sénior. Foram estabelecidas quotas de mulheres e jovens para postos em toda a UA, 
a 50% e 35% até 2025, respectivamente, e o recrutamento está a ser levado a cabo 
tendo em mente estas quotas.  
 
 Foi concluída uma primeira revisão do Parlamento Pan-Africano e dos órgãos 
judiciais. Está em curso uma avaliação mais detalhada para desenvolver 
recomendações mais detalhadas sobre como reforçar a eficácia destes órgãos-chave. 
O CPS está a deliberar sobre a forma de reforçar os seus métodos de trabalho e o seu 
papel na prevenção e gestão de conflitos. Foi concluída uma revisão inicial das 
Parcerias da UA. O subcomité de Cooperação Multilateral da RPC está agora a 
desenvolver uma estratégia global de Parcerias com vista a estabelecer princípios 
claros de parceria, capacidade para negociar parcerias eficazes e monitorizar a 
implementação e o impacto. 
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3.2. Financiamento da União 
 
 A necessidade de reformas financeiras que garantam a responsabilização e os 
resultados é tão crítica para a UA como a necessidade de recursos adequados da 
União e deve ser abordada com a mesma urgência.  
 
 Desde 2017, a Comissão tem continuado a realizar várias reformas destinadas 
a modernizar os seus sistemas e funções orçamentais, financeiros e contabilísticos. 
Foram feitos progressos significativos em termos de implementação de muitas das 
decisões de reforma do financiamento. Em 2018, o principal esforço foi na 
operacionalização do novo processo orçamental e das regras de ouro que foram 
adoptadas na Cimeira de Janeiro de 2018. Como resultado da aplicação das regras de 
ouro, o processo orçamental da UA começou a gerar orçamentos mais credíveis, 
considerando métricas de desempenho, taxas de execução e fluxos de receitas reais. 
A introdução de peritos financeiros dos Estados-Membros e a supervisão dos Ministros 
das Finanças (F15) para supervisionar o processo orçamental em 2018 melhorou 
significativamente a qualidade do processo orçamental da UA.  
 
 Uma nova escala de avaliação 2019 - 2021 foi adoptada em Fevereiro de 2019, 
em conformidade com a recomendação dos Ministros das Finanças da UA de 2017 no 
sentido da introdução de "limites máximos" e "mínimos" para melhorar a repartição 
global dos encargos, e para evitar a concentração de riscos entre os Estados-Membros 
no que diz respeito às suas contribuições anuais. Foi adoptado um regime de sanções 
reforçado em Novembro de 2019 com vista a melhorar a actualidade e previsibilidade 
das contribuições dos Estados-Membros.  
 
 Vinte e seis Estados-Membros encontram-se agora em várias fases de 
aplicação da taxa de 0,2%. Desde 2017, 51 Estados-Membros contribuíram com um 
total de 179,5 milhões de dólares para o Fundo de Paz, de um objectivo de dotação de 
400 milhões de dólares.  
 
Tabela 1: Orçamento da UA (em mil. de USD excl. as Operações de Apoio à Paz)4 
 
Tipo de 

orçamento 
2017 2018 2019 2020 

 Projec-
ção 

Apro-
vado 

Projec-
ção 

Apro-
vado 

Projec-
ção 

Apro-
vado 

Projec- 
ção 

Apro-
vado 

Orçamento 
Operacional 

163 163 165 191 174 171 182 157 

Orçamento 
de Programa 

312 290 327 311 344 237 361 217 

 Total 475 453 492 502 518 408 543 374 

 
Os parceiros de desenvolvimento continuam a ser o principal contribuinte para 

o orçamento da UA (incluindo as OAP) com uma média de 62%.   

                                                 
4 Os números projectados na tabela foram feitos em 2016 aquando da preparação para a adopção da Decisão de 

Kigali sobre o Financiamento da União 
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 Excluindo as operações de apoio à paz, os Estados-Membros têm vindo a 
contribuir mais para o orçamento da União desde 2017. Isto é um atestado do 
cumprimento das metas estabelecidas durante a decisão da Conferência de Junho de 
2015 sobre autofinanciamento, ou seja, financiamento de 100% do orçamento 
operacional, 75% do programa e 25% para OAP com fundos gerados localmente. 
 
Figura 1: Contribuições estatutárias dos EM vs. fundos recebidos dos Parceiros 

(milhões de US$ - excl. OAP) 

 
 
 Embora as contribuições dos Estados-Membros sejam agora mais do que as 
dos parceiros, são dignas de nota as seguintes:  
 

1) Tem havido uma taxa de recolha de 76%, em média, desde 2016. 
2) As colecções nunca atingiram 100%, sendo o maior 79% registado em 

2019. 
3) O número de EM em falta desceu para 15% em 2019, contra uma média 

de 33% por ano. 
4) Em 2020, as colecções dos Estados-Membros atingiram 61% em Outubro 

de 2020, contra 73% recebidos durante o mesmo período em 2019. Este é 
o mais baixo de sempre a ser recolhido neste período do ano, apesar de o 
montante avaliado aos Estados-Membros em 2020 ter sido inferior ao de 
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2019. A maior recolha nesta fase do ano foi de 84% registada em 2018. A 
média tem sido de 68% no final de Outubro. A crise da COVID-19 teve 
efeitos devastadores nas economias africanas, resultando em 
perturbações da produção e numa forte redução da procura. As 
repercussões de uma acentuada deterioração do crescimento global e de 
condições financeiras mais restritivas, bem como de um grave declínio nos 
preços das matérias-primas, afectaram largamente a capacidade de 
geração de receitas da maioria dos Estados-Membros e, 
consequentemente, as suas contribuições para a UA. 

 
3.3. Avançar com os Tratados da UA  
 
 Uma taxa acelerada de ratificação/adesão é um factor crucial para a 
implementação dos valores consagrados nos tratados e para a realização da Agenda 
2063. Durante o período em análise, a taxa de assinatura e ratificação/adesão 
aumentou significativamente, com 2018 e 2019 a registar o maior número de 
assinaturas e ratificações, respectivamente. 
 
Tabela 1: Situação das assinaturas e ratificações (2014 - Julho de 2020) 
 

 
 
 Apesar da crescente taxa de ratificação, o ritmo de ratificação continua a ser tal 
que a maioria dos instrumentos jurídicos adoptados a partir de 2012 ainda não entrou 
em vigor. O Acto Constitutivo da UA é o único tratado que conseguiu a ratificação 
universal, seguido pela Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 
aproximando-se da ratificação universal com cinquenta e quatro Estados Partes.  
 
 Em 2019, o Conselho Executivo aprovou o Plano de Acção para Acelerar a 
Ratificação/Adesão e Implementação dos Tratados OUA/UA, bem como as Directrizes 
sobre as Modalidades para a Criação, Ligação e Envolvimento com os Comités 
Sectoriais Nacionais. Espera-se que estes comités facilitem a implementação das 
políticas nacionais e das decisões da UA relacionadas com a ratificação/adesão e a 
implementação dos Tratados OUA/UA e defendam a adopção das medidas legislativas 
e administrativas necessárias à implementação dos Tratados OUA/UA. Através da 
mesma decisão, o Conselho Executivo estendeu a semana de assinatura do tratado 
ao mês de Dezembro, todos os anos. 
 
3.4. Coordenar a UA e as CER  
 
 Em Janeiro de 2017, a Conferência concordou que deveria haver uma divisão 
clara do trabalho e uma colaboração efectiva entre a UA, CER, MR, Estados-Membros, 
e outras instituições continentais. Decidiram também que, em vez da Cimeira de 
Junho/Julho, a Mesa da Conferência deverá realizar uma reunião de coordenação com 
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as CER, a CUA e as RM. Foi decidido que a Reunião de Coordenação de Meio do Ano 
será o principal fórum para a UA e as CER alinharem o seu trabalho e coordenarem a 
implementação da agenda da integração continental.  
 
 Foi desenvolvido um mecanismo mais colaborativo para traçar como a UA e as 
CER podem trabalhar em alinhamento em vez de criar sobreposições e duplicar 
esforços. Foram feitos esforços para racionalizar o seu trabalho de modo a que haja 
uma divisão clara do trabalho com base na subsidiariedade, complementaridade e 
vantagem comparativa. A CUA promoveu uma estreita relação de trabalho entre as 
CER e a AUDA-NEPAD, particularmente nas áreas de implementação de projectos 
emblemáticos e de mobilização de recursos. A Comissão presta assistência técnica às 
CER para empreender trabalho de pré-investimento a montante para levar os projectos 
à bancarrota, financiamento e implementação através do Programa de Capacitação. 
Para melhorar ainda mais esta nova relação, a Conferência adoptou um Protocolo 
revisto sobre as Relações entre a UA e as CER em Fevereiro de 2020. Isto melhorará 
a implementação das Reformas Institucionais e ajudará a colmatar as lacunas 
identificadas no relatório sobre as Reformas Institucionais da UA.  
 
 O CPS continuou a envolver as CER e MR para a prevenção, gestão e resolução 
de conflitos a fim de dar contribuições nas suas actividades em que a CER/RM em 
particular está envolvida. Em várias situações, tais como a Gâmbia, Guiné Bissau, 
Sudão e Sudão do Sul, o CPS complementou ou foi orientado pelas decisões das 
CER/RM em questão. Isto ajudou a melhorar ainda mais e consolidar a relação entre 
o CPS e os órgãos deliberativos da CER/RM, bem como a consolidar os esforços de 
paz para melhores resultados para o continente e a sua população. Em Maio de 2019, 
o CPS realizou a sua reunião inaugural com os órgãos deliberativos das CER ou MR 
responsáveis pela paz e segurança nas suas regiões. Esta foi uma reunião histórica, 
que se realizou dezoito anos após a criação do CPS em 2002. A reunião constituiu 
uma oportunidade para as duas partes trocarem pontos de vista, estabelecer um 
entendimento comum, bem como perspectivas partilhadas sobre o caminho a seguir 
que conduziriam a parâmetros comuns para a tomada de decisões. O CPS e as 
CER/MR concordaram em continuar com as consultas anuais. 
 
 Apesar das realizações no sentido da integração regional de África, o continente 
continua a enfrentar vários desafios. A implementação limitada das decisões da 
Conferência e do Conselho Executivo e a lentidão na apresentação de relatórios aos 
órgãos de controlo dos tratados da UA sobre as medidas tomadas pelos Estados-
Membros para implementar os seus compromissos continuam a ser desafios 
persistentes. A menos que o ritmo de cumprimento e implementação das decisões da 
União seja acelerado, será difícil realizar a integração regional. Isto é agravado pela 
lentidão na ratificação e domesticação dos principais instrumentos jurídicos da União.  
 
 A multiplicidade de membros por Estados-Membros em diferentes CER 
representa um desafio significativo. Enquanto o Plano de Acção de Lagos de 1980 
dividia a África em cinco Regiões; África do Norte, Oriental, Ocidental, Austral e Central, 
a UA reconheceu oito CER na Cimeira de Banjul de Julho de 2006. Para agravar este 
problema, vários Estados-Membros pertencem a mais do que uma CER, sendo que 
alguns deles são membros de até três CER. Isto cria uma multiplicidade de actores, 
duplicando esforços e muitas vezes competindo pelos mesmos recursos. A 
sobreposição de membros é dispendiosa e dificulta a capacidade das CER de trabalhar 
em harmonia.  
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3.5. Coordenação com Órgãos, Instituições e Agências Especializadas da UA  
 
 Um dos desafios críticos identificados pela actual Comissão é a questão da 
coordenação e coerência limitadas das principais políticas e instituições, 
particularmente na área da governação e dos direitos humanos. Para começar a 
compreender as questões estruturais sobre coordenação limitada e coerência, o 
Presidente da Comissão nomeou, pela primeira vez, um conselheiro sobre coerência 
política. Através desta pasta consultiva, a Comissão empreendeu estudos e realizou 
várias consultas com órgãos, instituições e partes interessadas relevantes, incluindo a) 
uma avaliação da relação entre a CUA e Agências Especializadas; b) coerência política 
entre a CUA e outros órgãos da UA; e c) disposições de governação em órgãos da UA 
seleccionados, revendo questões e opções para cada um. A Comissão embarcou na 
elaboração de um manual de operações para reforçar a clarificação de papéis e a 
melhoria de processos no seio da Mesa do Presidente.  
 
 A conclusão global destes estudos é que os órgãos, instituições e agências 
especializadas da CUA e da UA precisam de reforçar a sua colaboração e relação 
horizontal e vertical. Isto implicaria uma revisão e reflexão mais profunda sobre a 
implementação de mandatos, capacidades e recursos para aumentar a eficiência, 
evitar duplicações e alcançar resultados. As recomendações emergentes destes 
estudos estão actualmente a ser revistas para consideração posterior através dos 
respectivos processos administrativos e de elaboração de políticas da UA. A próxima 
Comissão deverá acompanhar o processo de consideração, adopção e implementação 
destas recomendações, o que serviria como elementos úteis para informar o processo 
de reforma institucional.  
 
Lições Aprendidas e Oportunidades  
 
 Foram feitos progressos significativos na agenda da reforma da União. A 
próxima Comissão deverá dar prioridade à implementação dos elementos pendentes 
do processo de reformas, de acordo com uma atenção significativa:  
 

● Alinhamento das prioridades de implementação da Agenda 2063, incluindo 
as suas iniciativas emblemáticas, com os planos estratégicos da Comissão 
recentemente estruturada, tendo em consideração a divisão do trabalho 
delineada no processo de reformas, no que diz respeito ao enfoque 
prioritário da UA em relação às CER; 
 

● Reforço do sistema de recrutamento da UA para aumentar a eficiência, 
responsabilidade, práticas de contratação baseadas na competência e 
diversidade e dar prioridade às competências do pessoal e à auditoria de 
competências e implementação das suas recomendações; 
 

● Reforço e adopção de novos métodos de trabalho, ferramentas e infra-
estruturas, incluindo a utilização de tecnologia e inovação para obter 
resultados de forma eficiente e rentável; 
 

● Implementação das reformas orçamentais e financeiras para assegurar a 
sustentabilidade financeira  

 
 O potencial de desenvolvimento da África é prejudicado pelo estabelecimento 
tardio das Instituições Financeiras da UA e dos fluxos financeiros ilícitos (IFF), que 
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chegam a atingir 50 mil milhões de dólares por ano. A Comissão trabalhou com 
parceiros para reforçar as capacidades dos Estados-Membros para melhorar a 
cobrança de impostos e expandir a sua base tributária. Deve ser dada muito mais 
atenção à promoção dos esforços de mobilização de recursos internos e à diminuição 
dos IFF através de uma abordagem coordenada. A este respeito, a Comissão deveria 
ampliar os esforços para defender e implementar a Posição Africana Comum sobre a 
Recuperação de Activos, um passo crítico para combater e inverter os fluxos 
financeiros ilícitos.  
 
 A eleição da nova Comissão proporciona uma oportunidade única para o 
alinhamento das aspirações da Agenda 2063 com as necessidades e capacidades 
institucionais da União. A nova Comissão reestruturada deve funcionar, funcionar e 
empenhar-se com uma mentalidade de resultados e um enfoque na transparência e 
responsabilidade. O processo de reformas já proporciona um quadro para levar a cabo 
a gestão da mudança da Comissão que já começou no topo. A nova Comissão terá de 
proceder a uma reorganização e reestruturação em cascata a todos os níveis da 
Comissão.  
 
 À luz dos diferentes mas complementares mandatos dos órgãos da UA e das 
CER, tem sido fundamental reforçar a sua coordenação, coerência e sinergia. A 
decisão de substituir a Cimeira de Junho/Julho por uma reunião de coordenação entre 
a UA, as CER e os Estados-Membros é uma prova da importância dada à coordenação 
entre estes organismos. A adopção do Protocolo sobre as relações entre a UA e as 
CER, juntamente com o Regulamento Interno da Reunião de Coordenação a meio do 
ano, dá ímpeto ao reforço das relações UA-REC com base na complementaridade e 
subsidiariedade. De particular importância para a próxima Comissão é a necessidade 
de implementar a divisão do trabalho a nível estratégico, tal como mandatado no 
processo de reformas.  
 
 A coordenação entre os órgãos da UA melhorou especialmente no âmbito da 
AGA. Os órgãos e instituições da UA com um mandato de governação e direitos 
humanos têm realizado reuniões anuais de coordenação e consultas com o objectivo 
de melhorar as suas relações. A fusão entre os departamentos de assuntos políticos e 
de paz e segurança proporciona uma oportunidade para alargar e reforçar ainda mais 
a coordenação, colaboração e complementaridade entre os pilares e os membros da 
plataforma da AGA e da APSA. A mesma oportunidade existe com a fusão dos 
departamentos de comércio e indústria e assuntos económicos para uma melhor 
coordenação das iniciativas de integração económica. A próxima Comissão deverá 
implementar as recomendações dos três estudos realizados sobre o reforço das 
relações e coordenação da CUA, dos órgãos da UA e das Agências Especializadas.  
 
4. Traçar o Futuro  
 
 A próxima Comissão deverá continuar a concentrar-se no apoio aos Estados-
Membros para implementar a Agenda 2063 e os seus projectos emblemáticos. O 
reforço da União para encontrar formas inovadoras de promover e realizar o 
desenvolvimento económico inclusivo, a governação democrática, a paz e segurança 
e o desenvolvimento social, assegurando ao mesmo tempo a inclusão e o envolvimento 
significativo das mulheres, jovens e outros grupos marginalizados, é fundamental. Em 
termos específicos, é fundamental dar prioridade às seguintes áreas-chave:  
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a. Construir de volta melhor: É da maior importância que a Comissão ajude 
os Estados-Membros a mitigar as ameaças socioeconómicas futuras e 
emergentes, reforçando as redes de segurança social e os sistemas de 
saúde e dando prioridade à segurança humana para garantir o bem-estar 
dos seus cidadãos em todos os momentos. Devem ser investidos esforços 
em economias de cuidados que coloquem as pessoas no centro das 
políticas. Devem também ser feitos investimentos na governação digital - 
incluindo serviços de digitalização e melhoria do acesso fiável e acessível 
à Internet. O impacto perturbador da COVID-19 no abastecimento 
alimentar de África sublinhou que a segurança alimentar, e por extensão a 
soberania alimentar continua a ser uma alta prioridade para o continente. 
A pandemia também sublinhou a necessidade de os governos nacionais 
construírem contractos sociais sólidos com os seus cidadãos para evitar 
dificuldades desnecessárias, agitação social e para silenciar as armas. Os 
alicerces de uma melhor reconstrução devem ser ancorados na promoção 
e defesa da governação democrática, do Estado de direito, dos direitos 
humanos, da paz e da segurança. A implementação efectiva das 
prioridades estratégicas da União exigirá um maior empenho político, 
mobilização de recursos, apropriação, inovação, e envolvimento com os 
cidadãos africanos e a promoção de parcerias sustentáveis.   

 
b. Governação da Saúde Pública: Tendo em conta a devastação causada 

pela pandemia, uma prioridade crítica para a Comissão é apoiar os seus 
Estados-Membros no desenvolvimento de capacidades, infra-estruturas e 
quadros legais para responder adequadamente à COVID-19 e pôr fim a 
esta pandemia. É importante que a Comissão facilite o reforço das 
capacidades continentais para lidar com futuras pandemias, tornando o 
CDC africano plenamente operacional e capacitado para se tornar um 
ponto de referência e coordenação para os CDC regionais e nacionais 
africanos. A Comissão deve encorajar os Estados-Membros a ratificar e 
implementar o Tratado da UA sobre a Agência Africana de Medicamentos 
e construir parcerias globais e solidariedade na segurança sanitária, 
plataformas inovadoras de investimento social e sanitário, facilitar a 
produção de medicamentos, vacinas, equipamentos médicos e logística 
para dar resposta às tendências crescentes das pandemias.  

 
c. Implementação das Reformas Institucional da UA: A eleição da nova 

Comissão proporciona uma oportunidade única para o alinhamento das 
aspirações da Agenda 2063 com as necessidades e capacidades 
institucionais da União. A nova Comissão reestruturada deve funcionar 
com uma mentalidade orientada para os resultados. Inevitavelmente, isso 
implicará uma nova ênfase na gestão baseada em resultados. O processo 
de reformas já proporciona um quadro para levar a cabo a gestão da 
mudança da Comissão. A nova Comissão terá de prestar apoio técnico, 
administrativo, financeiro e logístico para a implementação da nova 
estrutura departamental. A próxima Comissão deverá centrar-se na 
implementação dos elementos pendentes das reformas, tais como a 
coordenação e divisão do trabalho entre a UA e as CER; e a auditoria de 
competências e aptidões do pessoal para aumentar a eficiência, 
responsabilidade, competência e diversidade através do reforço do sistema 
de recrutamento da UA. Devem ser envidados maiores esforços na 
implementação das decisões e tratados existentes da UA. O financiamento 
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da União é também uma prioridade fundamental, que deve centrar-se não 
só na mobilização de fundos, mas também na plena dotação e 
operacionalização de facilidades como o Fundo de Paz e a implementação 
de reformas orçamentais e financeiras, a fim de assegurar uma utilização 
prudente dos escassos recursos para melhorar a sustentabilidade 
financeira da União.  

 
d. Rumo a uma União Centrada nos Cidadãos A União deve dar maior 

atenção e prioridade à concretização do seu objectivo de uma União 
centrada nos cidadãos, permitindo um maior espaço para o envolvimento 
dos cidadãos e da diáspora na formação dos seus assuntos e influenciando 
os seus processos de tomada de decisões. Embora a atenção não deva 
ser desviada dos jovens, a Comissão deve estar virada para o futuro, 
pondo em prática medidas de preparação para o envelhecimento da 
população nas décadas vindouras que resultará do actual inchaço da 
juventude. A União deve continuar a empenhar-se seriamente, com a 
implementação da decisão de Paridade de Género em toda a Comissão e 
órgãos, mas também com sistemas de protecção contra a discriminação, 
assédio e violações de direitos.  

 
e. Construir Parcerias Equitativas: A União deve investir e reformular as 

suas parcerias para garantir que estas se baseiem na equidade e no 
respeito mútuo, impulsionadas pelas prioridades de África. A Comissão 
deve facilitar a assinatura, ratificação e implementação de acordos que 
reflictam os interesses do continente, tanto para as gerações actuais como 
para as futuras. Outra prioridade fundamental é a continuação das 
negociações e do diálogo sobre alívio e perdão da dívida, especialmente à 
luz dos impactos negativos da pandemia da COVID-19 nos Estados-
Membros da UA. A Comissão deve continuar a insistir na reforma das 
organizações internacionais - incluindo uma maior representação no 
Conselho de Segurança das NU, permitindo que as posições africanas 
tenham maior peso na arena mundial. A solidariedade com a Palestina não 
deve ser titubeante, alinhando com os valores de autodeterminação da 
União para todos os povos e a busca de justiça, dignidade e respeito.   

 
 

5. Conclusão  
 
 Os próximos anos vão ser cruciais devido às incertezas e ao respeito cada vez 
menor pelas instituições multilaterais. A chave é a transformação da organização para 
gerar a confiança dos Estados-Membros e assegurar que a organização continue a ser 
relevante para os cidadãos africanos. Mais importante ainda, na era pós-pandémica, a 
Comissão precisa de cultivar parcerias transparentes e responsáveis com parceiros de 
desenvolvimento e outras partes interessadas de uma forma que reflicta as 
necessidades e prioridades de África. A mobilização de recursos internos e externos e 
de solidariedade é fundamental para assegurar que a pandemia não faça retroceder 
décadas de progresso na segurança humana, particularmente entre os grupos 
vulneráveis. 
 
 São grandes as perspectivas que existem para que a Comissão desempenhe 
de forma mais eficaz e eficiente através da implementação das suas Reformas 
Institucionais. Uma vez plenamente implementada, a UA tem o potencial de se tornar 
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uma organização de alto desempenho, profissional e auto-financiadora, capaz de ser 
um parceiro global fiável. Isto é ainda mais imperativo hoje em dia, com o sistema 
internacional a tornar-se cada vez mais caracterizado por sentimentos nacionalistas e 
unilaterais, em vez dos princípios da cooperação multilateral, que se prolongam por 
muitos anos. Existe agora uma maior necessidade e urgência de que a Comissão se 
empenhe mais face aos imprevistos e sem precedentes desafios negativos para a 
saúde, socioeconómicos e de paz e segurança colocados pela pandemia da COVID-
19. No futuro, a Comissão tem de desenvolver capacidades para apoiar os seus 
Estados-Membros a atenuar o impacto e as consequências desta pandemia e de 
outras emergências futuras. 
 
 Sendo 2021 ano das artes, cultura e património, maiores esforços devem ser 
envidados e concentrados na aspiração 5 da Agenda 2063. Em consonância com isto, 
muito mais deve ser feito para alargar o espaço de participação da sociedade civil como 
forma de realizar uma União centrada no povo e que seja impulsionada pelos seus 
cidadãos - particularmente os seus jovens e as suas mulheres. Embora a ZCLCA tenha 
registado muitos progressos, o Protocolo relativo à Livre Circulação, que não é apenas 
complementar como necessário para concretizar os objectivos da ZCLCA, regista um 
atraso. A garantia de que o Protocolo é amplamente ratificado, implementado e 
domesticado deve ser considerada uma prioridade. A campanha para silenciar as 
armas deve tornar-se um objectivo global da Comissão com um objectivo a longo prazo 
de um continente mais pacífico.  
   
 Embora a Comissão cessante reconheça a responsabilidade conferida à sua 
liderança com grande honra, reconhece a contribuição de todo o pessoal para alcançar 
estes marcos. Os progressos feitos pela Comissão resultam da liderança política dos 
Estados-Membros, orientação e direcção dos órgãos deliberativos da UA e do apoio 
dos cidadãos e parceiros africanos. Continua a haver desafios para realizar a África 
que desejamos, no entanto, o compromisso de superar estes desafios está 
assegurado. Por conseguinte, é fundamental que as recomendações contidas neste 
relatório sejam devidamente levadas em consideração pela próxima Comissão e pelos 
Órgãos Deliberativos. Este relatório documenta os marcos, desafios e oportunidades 
da actual Comissão. Servirá também as lições aprendidas e recomendações da nova 
Comissão para construir e fazer avançar a agenda da África.  
 
 


