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A. ANTECEDENTES 

A convite do Presidente da República Federal da Nigéria, Sua Excelência Dr. Goodluck 

Ebele Jonathan, a Comissão da União Africana (CUA) em colaboração com as Agências 

das Nações Unidas e outros parceiros de desenvolvimento, irá organizar uma Cimeira 

Especial sobre HIV/SIDA, Tuberculose e Malária (A.T.M.), em Abuja, Nigéria, de 12 a 16 

de Julho de 2013. 

 

A Cimeira Especial denominada Abuja+12 é o seguimento da Cimeira Especial realizada 

em 2006 sobre HIV/SIDA, Tuberculose, Malária e Outras Doenças Infecciosas 

Relacionadas (ODIR) e tem como objectivo analisar o ponto de situação em relação à 

implementação dos compromissos continentais decorrentes da Cimeira de Abuja, 

realizada em 2000 sob o tema Fazer Recuar a Malária; a Cimeira de Abuja de 2001 sobre 

HIV/SIDA, Tuberculose e ODIR. Especificamente, esta Cimeira irá analisar o progresso 

alcançado na implementação dos anteriores compromissos sobre HIV/SIDA, Tuberculose, 

Malária e ODIR e identificar lacunas. Além disso, a Cimeira irá renovar os compromissos 

dos Estados Membros, bem como assumir uma posição comum sobre a Agenda Pós 

2015. Esta cimeira irá ainda analisar os esforços do continente na abordagem da Saúde 

Materna, Neonatal e Infantil (SMNI). Irá, igualmente, adoptar um conjunto de acções que 

visam melhorar a resposta do continente na melhoria do estado de saúde dos povos 

africanos, através do reforço dos sistemas de saúde e garantia do acesso universal aos 

serviços. 

 

O tema da Cimeira de Abuja+12 é “Apropriação, Prestação de Contas e Sustentabilidade 

da Resposta ao HIV/SIDA, Tuberculose e Malária em África: Passado, Presente e 

Futuro’’. Este tema é apropriado tendo em conta que HIV/SIDA, Tuberculose e Malária 

continuam a ser as principais causas da morbidade e mortalidade em África e colocam 

sérios desafios ao desenvolvimento socioeconómico e segurança humana no continente. 

 

Para este efeito, a Cimeira Especial será precedida pela Reunião de Peritos que irão 

analisar os documentos de base e fazer recomendações para apreciação por parte do 

Comité dos Representantes Permanentes. 

 

B. OBJECTIVOS DA REUNIÃO DE PERITOS 

Os peritos irão: 

 

i. analisar o progresso alcançado e as realizações relativas ao alcance dos 

objectivos das Cimeiras de Abuja realizadas em 2000, 2001 e 2006, no âmbito dos 

Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM); 

ii. analisar e identificar os factores que sustentam a persistente carga do VIH, 

Tuberculose e Malária no continente; 
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iii. identificar lacunas, constrangimentos e desafios para o alcance dos objectivos de 

Abuja e as metas dos ODM relacionadas com doenças; 

 

iv. elaborar propostas sobre a renovação do compromisso assumido pelos Líderes 

Africanos para fazer face aos desafios para responder ao Apelo de Abuja e às 

metas dos ODM, bem como as recomendações sobre a posição de África em 

relação à Agenda de Desenvolvimento Pós 2015. 

 

C. RESULTADOS PREVISTOS 

Espera-se que a reunião de Peritos irá: 

 

(i) Recomendar a adopção dos documentos de trabalho da Cimeira Especial, tais 

como: 

 

a. Relatório de Actividades sobre o Apelo de Abuja para Acção Acelerada em 
prol do Acesso Universal aos Serviços de Tratamento do VIH/SIDA, 
Tuberculose e Malária em África até 2015; 
 

b. Relatório sobre a Situação de Saúde Materna, Neonatal e Infantil referente a 
2013; 

(ii) Apresentar o Relatório de Peritos para apreciação por parte do CRP. 

 

D. FORMATO DA REUNIÃO 

A Reunião de Peritos será precedida pelo Fórum das Organizações da Sociedade Civil 
(OSC) cuja acta será analisada pelos peritos. O fórum das OSC será realizado nos dias 4 
e 5 de Julho de 2013, enquanto a Reunião de Peritos terá lugar nos dias 8 e 9 de Julho 
de 2013. 

 

E. PARTICIPANTES 

A Reunião de Peritos contará com a participação de representantes dos Conselhos 

Nacionais de Combate ao SIDA, Programas de Controlo da Malária e Tuberculose, 

Programas de Saúde Materna, Neonatal e Infantil e de Reforço dos Sistemas de Saúde; 

Organizações Regionais de Saúde (ORS); Comunidades Económicas Regionais (CER); 

Nações Unidas e as suas Agências Especializadas; Organizações da Sociedade Civil; 

Sector Privado; Parceiros de Desenvolvimento e a Comissão da UA. 

 

F. QUESTÕES ORGANIZACIONAIS 

A Comissão da União Africana será responsável pelo envio dos convites e pela partilha 

de todos os documentos relevantes da reunião. A reunião será realizada em todas as 

quatro línguas da UA (Árabe, Inglês, Francês e Português). Os documentos serão 
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disponibilizados durante a reunião de acordo com os pontos de agenda. Além disso, 

todos os documentos relevantes estarão disponíveis no Website da UA 

(http://www.au.int/). 

 

G. INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Informação adicional pode ser obtida através do: 

 

Dr. Ademola Olajide. 
Responsável pela Área de Saúde, População e Nutrição 
Departamento de Assuntos Sociais 
Comissão da União Africana 
Email: OlajideA@africa-union.org 
 
Cc: Dr. Djoudalbaye Benjamin 
e-mail: BenjaminD@africa-union.org 

http://www.au.int/
mailto:OlajideA@africa-union.org
mailto:BenjaminD@africa-union.org

