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I- INTRODUÇÃO 

A convite do Presidente da República Federal da Nigéria, Sua Excelência Dr. Goodluck 
Ebele Jonathan, a Comissão da União Africana (UA), em colaboração com as Agências 
das Nações Unidas e outros parceiros de desenvolvimento irão organizar uma Cimeira 
Especial sobre o VIH/SIDA, Tuberculose e Malária (A.T.M.), em Abuja, na Nigéria, de 
12 a 16 Julho de 2013. 

O tema da Cimeira de Abuja+12 é "Propriedade, Prestação de Contas e 
Sustentabilidade da Resposta do VIH/SIDA, Tuberculose e Malária em África: Passado, 
Presente e Futuro''. Isto é apropriado, dado que o VIH/SIDA, Tuberculose e Malária 
constituem as principais causas de morbidade e mortalidade em África e continuam a 
representar sérios desafios para o desenvolvimento sócio-económico e da segurança 
humana no continente. 

O objectivo da Cimeira Especial de Abuja+12 é de rever o estado da implementação 
das Declarações e dos Quadros de Acção a partir da a) Cimeira de Abuja sobre Fazer 
Recuar a Malária, 2000; b) Cimeira de Abuja sobre o VIH/SIDA, Tuberculose e Outras 
Doenças Infecciosas Relacionadas (ORID), 2001 e; c) Cimeira Especial sobre o VIH/ 
SIDA, Tuberculose e Outras Doenças Infecciosas Relacionadas (ORID), 2006. A 
Cimeira de Abuja+12 irá rever o estado de Investimento dos Governos Africanos nas 
várias respostas nacionais para o VIH/SIDA, Tuberculose e outras Doenças Infecciosas 
Relacionadas (ORID); e irá adoptar um conjunto de acções para melhorar a resposta e 
os esforços do continente para reverter o impacto dessas doenças, garantindo o 
acesso universal aos serviços e sistemas de saúde fortalecidos, especialmente para os 
pobres e marginalizados. 

A cimeira de Abuja +12 irá dar mais um passo para rever o esforço do continente em 
lidar com o VIH/SIDA, Tuberculose, Malária e o impacto da resposta nos sistemas de 
saúde, financiamento e de governo. A cimeira especial irá rever o estado de Saúde 
Materna, Neonatal e Infantil no continente, bem como os esforços para alcançar os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) relacionados com a saúde e definir 
prioridades da saúde em África, enquanto desenrola o diálogo para a agenda de 
desenvolvimento pós-2015. 

II- FUNDAMENTOS DA CIMEIRA   

Confrontado com as consequências do VIH/SIDA, Tuberculose, Malária e outras 
doenças infecciosas sobre a população e desenvolvimento em África, os Chefes de 
Estado e de Governo da UA adoptaram as Declarações e os Quadros de Acção de 
Abuja de 2000 e 2001 que exigiam aos Estados-Membros a tomarem medidas para 
deterem e reverterem a taxa em que as doenças têm progredido e prejudicado os 
ganhos de desenvolvimento socio-económico em África. O resultado da Cimeira de 
Abuja de 2001 foi uma contribuição de África para a Sessão Especial da Assembleia 
Geral da ONU de Junho de 2001 sobre SIDA, que aprovou a Declaração de 
Compromisso sobre o SIDA. 
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A Cimeira Especial da UA em 2006 preparou a Posição Comum de África na sequência 
da sua revisão de implementação da Declaração de Compromisso sobre o SIDA, que 
foi apresentado na reunião da UNGASS de Junho de 2006, em Nova Iorque. 

O "Apelo de Abuja para uma Acção Acelerada Rumo ao Acesso Universal para o 
VIH/SIDA, Tuberculose e Malária em África", a acção reforçada de 2006 por Estados 
Membros da UA contra as três doenças, através da implementação do Plano de Acção 
de Abuja com base numa visão de "Acesso Universal aos Serviços do VIH/SIDA, 
Tuberculose e Malária em África até 2010”. Em 2010, uma revisão de cinco anos do 
"Apelo de Abuja", reconheceu o progresso alcançado por vários Estados Membros no 
controle do VIH/SIDA, Tuberculose e Malária, reconhecendo que as lacunas 
permanecem, particularmente em termos de acesso à prevenção do VIH, tratamento, 
protecção social, cuidados e apoio, na mobilização de recursos e no fortalecimento dos 
sistemas de prestação de serviços, financiamento sustentável, governação e liderança. 

Desafios significativos continuam a enfrentar os Estados-Membros na tentativa de 
alcançar os objectivos do "Apelo de Abuja" e dos ODM até 2015. Na verdade, as 
questões relacionadas com a pobreza e sócio-económicas dificultam o acesso efectivo 
aos serviços, deixando os países incapazes de responder às necessidades não 
satisfeitas. No continente, apenas 54% das pessoas elegíveis ao tratamento anti-
retroviral tem acesso, com um número cada vez menor de crianças que precisam de 
acesso ao tratamento do HIV; As pessoas que mais necessitam dos serviços de 
prevenção do VIH continuam largamente não alcançáveis, e apenas 10,9% das 
crianças menores de 5 anos que sofreram de malária durante 24 horas foram tratadas 
de acordo com as directrizes nacionais e da emergência de multi-medicamentos 
resistente à tuberculose constituem uma grande preocupação, dado aos custos 
significativos envolvidos no seu tratamento. 

Além disso, apesar dos esforços de todo o continente, os sistemas de saúde continuam 
a precisar de reforço e da institucionalização de mecanismos de prestação de contas. 
O progresso, no que diz respeito à saúde materna, infantil e da saúde da criança, e o 
acesso ao diagnóstico e tratamento da malária e tuberculose, continua abaixo das 
metas definidas e prejudicam significativamente o desenvolvimento. 

O Tema da Cimeira é a Propriedade, Prestação de Conta e Sustentabilidade, Resposta 

do VIH/SIDA, Tuberculose e Malária em África: Passado, Presente e Futuro ". 

O resultado esperado desta Cimeira é a liderança renovada e gestão dos líderes 

Africanos para erradicar as três doenças. Os líderes Africanos, no quadro da UA, 

continuaram a demonstrar a propriedade, através da liderança nas três doenças. Eles 

desenvolveram estratégias nacionais e casos de investimento relacionados mais 

robustos, abrangentes e de resultados focalizados e racionalizaram a coordenação da 

doença no país para fazer melhor uso dos limitados recursos nacionais humanos, 

financeiros e técnicos, bem como o desenvolvimento de sistemas de saúde mais 

eficientes. Ao nível continental desenvolveram quadros políticos Africanos em resposta 

às estruturas e metas globais. 
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A fim de acelerar o ritmo para os ODM e para o reconhecimento da prestação de 

contas mútuas na resposta, os líderes africanos desenvolveram um Roteiro da UA 

sobre a Responsabilidade Comum e da Solidariedade Global para o SIDA, Tuberculose 

e Malária (2012-2015). O Roteiro reforça a liderança africana, explora os modelos de 

financiamento diversificados e sustentáveis, apela a um maior acesso aos 

medicamentos, aumentando a produção local e de harmonização regulatória. Além 

disso, a plataforma do Observatório de SIDA para África (AWA) foi revitalizada, 

juntamente com o Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP), para reforçar a 

prestação africana de contas para o acompanhamento das metas e de compromissos 

estabelecidos. 

Reconhecendo que um continente de 1 bilião de pessoas não pode continuar a 

depender de recursos externos para medicamentos e produtos essenciais de saúde, os 

líderes Africanos estão a procura da sustentabilidade de resposta para as três 

doenças. Desenvolveram um plano de produção Farmacêutico para a África 

representar e enquadrar à escala Africana o aumento da capacidade farmacêutica. Isto 

irá aumentar a produção local de medicamentos e produtos essenciais de saúde, ao 

mesmo tempo, estão em curso esforços para melhorar a harmonização regulamentar 

em todos os países do continente e são incentivados a fazerem uso das flexibilidades 

contidas nos acordos dos Aspectos Comerciais dos Direitos de Propriedade Intelectual 

(TRIPS).  

Consequentemente, o compromisso renovado ao mais alto nível é fundamental para 

reforçar a acção para viabilizar a consecução de resultados na área de VIH/SIDA, de 

Malária, da Tuberculose, saúde materno-infantil e da criança, bem como o reforço dos 

sistemas de saúde. 

III- OBJECTIVOS DA CIMEIRA ESPECIAL  

Os objectivos da Cimeira Especial de Abuja mais 12 incluem:  

 Rever o progresso e as realizações no cumprimento das metas das Cimeiras 
de Abuja de 2000, 2001 e 2006, no âmbito dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM); 

 Analisar e identificar os factores que sustentam a carga persistente do VIH, 
Tuberculose e Malária no continente; 

 Identificar as lacunas, os constrangimentos e desafios para a realização das 
metas e dos ODM de Abuja relacionados com a saúde; 

 Obter a renovação do compromisso dos Líderes Africanos no sentido de 
enfrentar esses desafios, incluindo através do seu Mecanismo Africano de 
Revisão de Pares (MARP) para dirigir o compromisso renovado do governo; 
e promover a saúde e o bem-estar em África; 

 Para articular a posição de África em fóruns globais relevantes, 
especialmente o diálogo em curso sobre a definição da agenda de 
desenvolvimento pós-2015. 
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IV- RESUTADOS ESPERADOS DA CIMEIRA ESPECIAL  

Os resultados esperados da Cimeira incluem:  

 Decisão de alto nível sobre a resposta reforçada e acção do governo para 
cumprir com os compromissos de Abuja para tratar o VIH, TB e Malária, bem 
como o reforço dos sistemas de saúde obtidos;  

 Compromisso renovado para explorar a plataforma do Observatório de SIDA 
para África (AWA) e do Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP) 
para viabilizar a acção do Governo e prestação de contas para com o 
compromisso assumido na Cimeira de Abuja +12. 

V- MANDATO  

A Conferência da UA através da Decisão Nº Assembly/AU/Dec.464 (XX) tomou nota e 
saudou a oferta da República Federal da Nigéria de acolher a Cimeira Especial de 
Seguimento da Cimeira da União Africana de Abuja de 2001 sobre o VIH/SIDA, 
Tuberculose e Outras Doenças Infecciosas no terceiro trimestre de 2013. 

VI- FORMATO DA CIMEIRA ESPECIAL  

A Cimeira Especial compreenderá as seguintes reuniões: 

i. Reunião do Comité dos Representantes Permanentes (CRP): 12 de Julho de 
2013; 

ii. Reunião do Conselho Executivo: 13 de Julho de 2013; 
iii. Conferência Especial dos Chefes de Estado e de Governo da UA: 15-16 de 

Julho de 2013. 

Estas serão precedidas por reuniões técnicas que irão contribuir na precedente, como 
se segue: 

i. Fórum das OSCs: 4-5 de Julho de 2013; 
ii. Reunião de Peritos: 8-9 de Julho de 2013.  

VII- PARTICIPANTES PRINCIPAIS  

Os participantes-chaves incluirão delegados nacionais que compõem a Presidência, 
representantes dos ministérios da Saúde, das Finanças e do Planeamento Económico, 
bem como os Conselhos Nacionais de SIDA; Programas de controlo da Malária; 
Programas de Controle da TB; Programas neonatal e infantil materno; Organizações da 
Sociedade Civil, Organizações Regionais de Saúde (ORS); Comunidades Económicas 
Regionais (CER), as Nações Unidas e as suas Agências Especializadas, Parceiros de 
Desenvolvimento; a Comissão da UA e outros Órgãos da UA e Programas, 
Representantes da sociedade civil, pessoas vivendo com o HIV, actores baseados na 
fé, académicos, mulheres de base, sector privado e representantes de entidades 
profissionais, entre outros. 
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VIII- ACÇÃO DE SEGUIMENTO  

 Após a Cimeira Especial, serão realizadas as seguintes acções:   

 O Apelo de Abuja+ 12 de Apoio Global para a Responsabilidade Comum e o 
Roteiro Global de Solidariedade para investimento na resposta de VIH, TB e 
Malária serão apresentados nos fóruns globais; 

 A posição da África para o diálogo da agenda de desenvolvimento pós-2015 
será apresentada para a comunidade global. 

IX- DOCUMENTAÇÃO: 

 Documentos de trabalho   

i. Relatório de Progresso sobre o Apelo de Abuja para uma Acção Acelerada 
Rumo ao Acesso Universal de Serviços de VIH/SIDA, Tuberculose e Malária 
em África em 2015; 

ii. Relatório da Situação de MNCH de 2013; 
iii. Um Comunicado sobre os Doze Anos de Abuja; 
iv. Comunicados de Política. 

 

Documentos de Referência 
 
a) Declaração de Abuja e o Plano de Acção para Fazer Recuar a Malária, Abril de 

2000; 
b) Declarações de Abuja sobre o VIH/SIDA, Tuberculose, Malária e Outras Doenças 

Infecciosas, Abril de 2001; 
c) Posição Comum Africana de UNGASS sobre o VIH/SIDA; 
d) Documento da UA no lançamento da Campanha da Eliminação de Malária; 
e) Apelo de Abuja para uma Acção Acelerada Rumo ao Acesso Universal dos 

Serviços de VIH/SIDA, e Malária em África, Maio de 2006; 
f) Plano Africano para a Eliminação de novas infecções entre Crianças até 2015 e 

Manter as suas Mães Vivas; 
g) Plano Global para a Eliminação de novas infecções entre Crianças até 2015 e 

Manter as suas Mães Vivas; 
h) Reunião de Alto Nível de UNGA de Junho de 2011 sobre o SIDA: Declaração 

Política de 2011 sobre o HIV/SIDA; 
i) Documentos da ONU e de parceiros sobre o HIV/SIDA, Tuberculose e Malária e o 

fortalecimento dos sistemas de saúde e de acesso universal aos serviços de 
saúde; 

j) Documento do historial do Apelo de Abuja para uma Acção Acelerada sobre o VIH 
/SIDA, Malária e Tuberculose; 

k) Relatório de Progresso sobre a Execução das Declarações de Abuja 2000/2001 e 
de Planos de acção em Fazer Recuar Malária, VIH/SIDA, Tuberculose e Outras 
Doenças Infecciosas Relacionadas; 

l) Melhores Práticas sobre o VIH/SIDA, Tuberculose e Malária em África; 
m) Regimes e Impactos Institucionais de Saúde; 
n) Financiamento da Saúde em África; 
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o) Compromisso de Brazzaville sobre a Intensificação do Acesso Universal à 
Prevenção, Tratamento, Cuidados e Apoio de VIH (Março de 2006); 

p) O Quadro Continental sobre Harmonização de Direitos Humanos para Pessoas 
Infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA; 

q) Plano Estratégico de VIH/SIDA da Comissão da União Africana que incluiu o 
Observatório de SIDA para África; 

r) Roteiro de Responsabilidade Comum e Solidariedade Global sobre o VIH, TB e 
Malária, incluindo um guia prático sobre o roteiro de implementação; 

s) Plano de Negócios para a operacionalização do Plano de Fabricação de Produtos 
Farmacêuticos para a África (PMPA); 

t) Declaração do Milénio e Objectivos de Desenvolvimento do Milénio; 
u) Relatório de prestação de contas da União Africana sobre os compromissos da 

parceria África-G8: Proporcionar resultados para por fim ao SIDA, Tuberculose e 
Malária em África, 2013. 

  
 

X- LINGUAS DE TRABALHO  
 
Inglês, Árabe, Francês e Português.  
 

XI- CONTACTO   
 
Emb. Olawale Maiyegun, 
Director, Depart. de Assuntos Sociais, Comissão da União Africana  
P O Box 3243,  
Adis Abeba, Etiópia 
Tel:   +251 115 51 77 00 
Email: MaiyegunO@africa-union.org;  
Cc:      HarakeyeM@africa-union.org   e     
           OlajideA@africa-union.org  
 
e 
 
Prof John Idoko 
Director General, Agência Nacional da Nigéria para o Controle de SIDA (NACA)  
Email: jonidoko@yahoo.com;  
Cc:     eoalhassan@gmail.com   
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