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I. INTRODUÇÃO 

1. A Capacidade Africana de Risco (ARC) é um grupo de risco pan-africano concebido 
para ajudar os Estados-membros da União Africana a melhorar as suas capacidades 
de planificar, preparar e dar resposta a eventos climáticos extremos e calamidades 
naturais, como secas, inundações e ciclones. O trabalho da ARC é realizado por duas 
entidades que, juntas, formam o Grupo ARC: a Agência ARC, uma Agência 
Especializada da União Africana, estabelecida ao abrigo de um tratado; e a sua filial 
financeira a Companhia de Seguros ARC, Limitada (ARC, Limitada), uma 
companhia de seguros mútuos. A Agência ARC presta serviços de capacitação aos 
Estados-membros, bem como a supervisão em termos de política e a orientação 
estratégica para a ARC, enquanto que a ARC, Limitada, realiza as funções de seguro 
e de transferência de risco da ARC. 

2. A Agência ARC foi estabelecida pelo Acordo de Estabelecimento da Agência 
Capacidade Africana de Risco (ARC) (o Tratado), em Novembro de 2012, nos termos 
de uma resolução adoptada pelo Quinta Conferência Conjunta da União Africana dos 
Ministros Africanos da Economia e Finanças, e uma posterior decisão da Conferência 
dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana (Assembly/AU/Dec.417(XIX)) a 
16 de Julho de 2012. Através destas e de outras decisões, a liderança da União 
Africana (UA) manifestou o seu desejo de desenvolver uma solução africana para dar 
resposta aos impactos dos eventos climáticos extremos e das calamidades naturais 
através do estabelecimento de um mecanismo continental de financiamento do risco 
de calamidades. 

3. Em 2013, a Agência ARC provocou o estabelecimento da ARC, Limitada, como uma 
companhia de seguros mútuos, em conformidade com uma decisão da Conferência 
das Partes da Agência ARC (a CoP). 

4. A Agenda de Acção da ARC delineia o plano de crescimento estratégico que permitirá 
à ARC prestar seguro a 150 milhões de pessoas em África até 2020, com 1,5 mil 
milhões de dólares americanos em cobertura em trinta (30) Estados-membros da UA, 
e canalizar mais 500 milhões de dólares americanos em financiamento de adaptação 
climática. 

II. MANDATO 

5. A ARC foi fundada para melhorar a capacidade dos Estados-membros da UA de gerir 
riscos de calamidades naturais, adaptação às alterações climáticas e proteger as 
populações em situação de insegurança alimentar. Representa um novo modelo de 
financiamento de resposta a calamidades, combinando uma entidade financeira criada 
para o efeito e uma organização internacional, ambas formadas e geridas pelos 
Estados-membros da UA, para facilitar a partilha dos riscos para a disponibilização de 
financiamento de forma previsível e oportuna quando um Estado-membro da ARC 
experimente uma calamidade natural. 

6. A ARC trabalha por meio dos governos nacionais, incorporando o seu programa num 
quadro nacional mais abrangente de gestão de riscos e no quadro mais amplo de 
desenvolvimento. Concentra-se igualmente no estabelecimento de parcerias dentro da 
comunidade de desenvolvimento para o reforço dos serviços prestados aos seus 
Estados-membros. 
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7. A ARC apoia o objectivo da Agenda 2063 da União Africana de minimizar a 
vulnerabilidade das pessoas a calamidades naturais como parte de uma 
transformação estrutural de África. A ARC oferece igualmente uma ferramenta 
concreta que contribui para os objectivos definidos no âmbito do Pilar III do Programa 
Integrado de Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP), de reduzir a fome e 
melhorar a resposta a emergências alimentares. 

III. VISÃO GERAL DAS REALIZAÇÕES 

8. Desde a sua criação, a ARC fez progressos notáveis para a concretização dos seus 
objectivos organizacionais: 

a. Trinta e dois (32) Estados-membros da UA assinaram o Tratado, o que lhes 
permite aproveitar os benefícios oferecidos pela adesão à Agência ARC; 

b. A CoP da Agência ARC criou a ARC, Limitada, uma companhia de seguros 
mútuos criada com o objectivo de disponibilizar financiamento de risco para os 
Estados-membros da Agência ARC; 

c. A Agência ARC celebrou Memorandos de Entendimento (MdE) com dezasseis 
(16) Estados-membros da UA em todo o continente. De acordo com esses 
Memorandos de Entendimento, a Agência ARC prestou serviços técnicos e de 
capacitação, apoiando os preparativos dos Estados-membros da UA para a 
celebração de seguros da ARC, Limitada; 

d. Nos seus três (3) primeiros anos, a ARC, Limitada, providenciou seguro contra a 
seca para oito (8) Estados-membros da UA – Burkina Faso, Gâmbia, Quénia, 
Malawi, Mali, Mauritânia, Níger e Senegal – para uma cobertura total de seguros 
de até 401,8 milhões de dólares americanos com prémios correspondentes de 
até 53 milhões de dólares americanos1; 

e. A ARC, Limitada, fez, ou está prestes a fazer, pagamentos de seguros para 
quatro (4) Estados-membros da UA, totalizando mais 34 milhões de dólares 
americanos. Foram feitos pagamentos totalizando mais de 26 milhões de 
dólares americanos à Mauritânia, Níger e Senegal, em resposta a uma seca no 
final de 2014, permitindo que esses governos prestassem assistência atempada, 
para 1,3 milhões de pessoas e mais de meio milhão de animais. Foi feito um 
pagamento de 8,1 milhões de dólares americanos ao Malawi no final de 2016, 
permitindo que o Malawi preste assistência alimentar à aproximadamente 
808.834 pessoas que sofrem com o impacto da seca; 

f. A Agência ARC e a ARC, Limitada, juntas fizeram progressos significativos para 
o desenvolvimento de novos produtos de seguros para: i. ciclones tropicais (que 
estará disponível em 2017); ii. Inundações (que será lançado como um 
programa-piloto em 2017); iii. volatilidade climática (em resposta a uma 
solicitação dos Ministros das Finanças da UA em Março de 2014 (Resolução 
L15/Rev.1.)); e iv. Seguro contra Surtos e Epidemias (em resposta às solicitações 
dos Estados-membros da ARC em Janeiro de 2015 e dos Ministros das Finanças 

                                                
1 O montante exacto da quantidade de cobertura e prémios não está disponível porque alguns países ainda não finalizaram os seus 
pagamentos para a terceira temporada de seguros. 
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da UA, em Março de 2015 (Resolução L9 da Oitava Reunião Anual Conjunta da 
UA-CEA)); 

g. A ARC irá lançar a Réplica de Cobertura para o ano de apólice de 2017/18, 
dando oportunidade à ONU e outros actores humanitários para alavancarem a 
arquitectura de gestão de risco da ARC criada no país, subscrevendo à cobertura 
de seguros que replique o seguro subscrito pelos Estados-membros da ARC; 

h. A ARC participou em vários fóruns internacionais, incluindo as várias últimas 
Conferências das Partes à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas (UNFCCC), incluindo a Conferência em Paris, França 
(COP21), durante o qual as partes chegaram a um acordo internacional histórico, 
com obrigações para todas as partes, e a mais recente Conferência em 
Marraquexe, Marrocos (COP22); 

i. A Agência ARC elegeu o seu primeiro Director-geral em regime regular, o Sr. 
Mohamed Beavogui; 

j. A ARC, Limitada, seleccionou a sua primeira Presidente do Conselho de 
Administração em regime integral, a Sra. Dolika Banda. 

IV. CONTEXTO E ORGANIZAÇÃO 

A. Agência ARC 

9. Quarenta e um (41) Estados-membros da UA participaram na Conferência de 
Plenipotenciários em que o Tratado foi adoptado, realizada em Pretória, África do Sul, 
em Novembro de 2012. Dezoito (18) Estados-membros da UA assinaram o Tratado 
nessa altura e mais catorze (14) Estados-membros assinaram desde então. 

10. O Tratado está actualmente a ser aplicado a título provisório, aguardando-se a sua 
ratificação por dez (10) Estados Partes. No início de Dezembro de 2016, quatro (4) 
Estados-membros da UA – Mauritânia, Gâmbia, Senegal e Mali – ratificaram o 
Tratado e depositaram os seus instrumentos de ratificação junto do Presidente da 
União Africana. Mais três (3) Estados-membros da UA – Chade, Togo e Guiné – 
estão em fase de conclusão do processo de ratificação. 
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Tabela 1: ARC signatários do tratado 
Signatários Originais (23 de Novembro 
de 2012) 

1. Burkina Faso 
2. Burundi 
3. República Centro Africana 
4. Chade 
5. República do Congo 
6. Djibuti 
7. Gâmbia 
8. Guiné 
9. Libéria 
10. Líbia (com reservas) 
11. Malawi 
12. Moçambique 
13. Níger 
14. Ruanda 
15. República Árabe Saaraui Democrática 
16. Senegal 
17. Togo 
18. Zimbabwe 

Signatários Adicionais (data de 
assinatura) 

19. Quénia (28 de Janeiro de 2013) 
20. Mauritânia (28 de Janeiro de 2013) 
21. Côte d'Ivoire (6 de Fevereiro de 2013) 
22. Comores (15 de Fevereiro de 2013) 
23. Gabão (30 de Janeiro de 2014) 
24. Madagáscar (31 de Janeiro de 2014) 
25. Benin (27 de Junho de 2014) 
26. Nigéria (04 de Dezembro de 2014) 
27. Mali (27 de Maio de 2015) 
28. Gana (28 de Janeiro de 2016)  
29. Guiné-Bissau (29 de Janeiro de 2016)  
30. São Tomé e Príncipe (29 de Janeiro 

de 2016) 
31. Sierra Leone (29 de Janeiro de 2016) 
32. Zâmbia (29 de Janeiro de 2016) 

i. Conferência das Partes 

11. A CoP inclui todos os Estados-membros da ARC e é o órgão supremo da Agência 
ARC. Reúne-se uma vez por ano para a tomada das principais decisões, incluindo a 
adopção: do Programa de Trabalho e Orçamento Anual da ARC, das normas para 
garantir a conformidade das Partes com os seus Planos de Contingência aprovados, 
das normas que regem a emissão e retirada do Certificado de Regularidade, e de 
outras decisões estratégicas. A CoP elege igualmente cinco (5) dos membros do 
Conselho de Administração da Agência ARC, e o Director-geral da ARC. 

12. A quinta sessão da CoP está agendada para ter lugar no início de Março de 2017, 
em Abidjan, Côte d'Ivoire. 

ii. Conselho de Administração da Agência ARC 

13. As operações da Secretariado da Agência ARC são supervisionadas pelo Conselho 
de Administração da Agência ARC (o Conselho da Agência), que é constituído por 
oito (8) membros: cinco (5) membros, que são seleccionados pela CoP, dois (2) 
membros que são nomeados pela Presidente da Comissão da União Africana e o 
Director-geral, que presta serviço como membro não-votante. 

14. O Conselho da Agência é responsável pela planificação estratégica da Agência 
ARC, estabelecendo os padrões que os Estados-membros da ARC devem cumprir a 
fim de participar no regime de seguro da ARC, avaliar os Planos de Contingência 
apresentados pelos Estados-membros da ARC, controlar o cumprimento dos seus 
Planos de Contingência aprovados por parte dos Estados-membros no caso de um 
pagamento de seguro e aprovar os regulamentos financeiros e outros. 
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15. O Conselho da Agência avalia igualmente o desempenho da ARC, Limitada, e 
aconselha os membros da ARC, Limitada, sobre o seu funcionamento2. 

iii. Secretariado da Agência ARC 

16. O Secretariado, que inclui trinta e oito (38) funcionários e consultores, gere todos os 
serviços e divulgação ao cliente nos países, implementação do Programa de 
Trabalho da Agência ARC, sob a direcção do Director-geral. 

17. A Agência ARC funciona nos termos de um acordo de serviços administrativos (o 
ASA) com o PAM. O Secretariado está actualmente localizado conjuntamente com o 
Bureau Regional para a África Austral do Programa Alimentar Mundial (PAM) das 
Nações Unidas, em Joanesburgo, África do Sul, enquanto se aguarda pela entrada 
em vigor definitiva do Tratado. A Agência ARC tem igualmente pessoal a trabalhar 
fora nos vários outros escritórios do PAM, incluindo a sede do PAM em Roma, Itália, 
e no escritório do PAM em Nova Iorque, EUA. Após a entrada em vigor a título 
definitivo do Tratado, a CoP deverá seleccionar um Estado-membro da ARC para 
acolher a Agência ARC com os privilégios, imunidades e facilidades necessárias da 
União Africana. 

18. A Agência ARC elegeu o seu primeiro Director-geral em regime regular, o Sr. 
Mohamed Beavogui, da Guiné, em Janeiro de 2015, para um mandato de quatro (4) 
anos3. 

B. ARC, Limitada 

19. A ARC, Limitada, foi criada como uma filial financeira da Agência ARC, em 
conformidade com uma decisão da primeira CoP da Agência ARC, em Fevereiro de 
2013, nos termos da legislação das Bermudas. A ARC, Limitada, deverá continuar 
domiciliada nas Bermudas, até que um “regime jurídico e regulamentar igualmente 
favorável exista num Estado-membro da UA”4. Uma jurisdição permanente para a 
ARC, Limitada, não pode ser seleccionada até que o Tratado seja ratificado por dez 
(10) Estados-membros da UA. 

i. Adesão à ARC, Limitada 

20. Como uma companhia de seguros mútuos, a ARC, Limitada, é propriedade dos seus 
membros. Actualmente, a ARC, Limitada, tem duas (2) classes de membros: 
Membros da Classe A e Membros da Classe C. Os Membros da Classe A são os 
Estados-membros da ARC que têm apólices de seguro activas com a ARC, 
Limitada. Para o ano de apólice de 2015/16, os Membros da Classe A foram: 
Gâmbia, Quénia, Malawi, Mali, Mauritânia, Níger e Senegal5. Para o ano de apólice 
de 2016/17, os Estados-membros da ARC que assinaram apólices até ao final 
Novembro de 2016 foram: Burkina Faso, Gâmbia, Mali, Mauritânia, Níger e Senegal. 
Os Membros da Classe C são as entidades que disponibilizaram capital para a ARC, 
Limitada, sob a forma de capital reembolsáveis, sem juros por um período de vinte 

                                                
2 Alínea (g) do Artigo 15º do Tratado. 
3 Antes do Sr. Beavogui assumir o cargo, o posto de Director-geral foi ocupado pelo Dr. Richard Wilcox, que foi eleito para o cargo 
de Director-geral Interino, durante a Primeira CoP da ARC, em Novembro de 2012. 
4 Consultar a Alínea (f) do Parágrafo 8 do Relatório e Decisões da Primeira Conferência das Partes da Agência Capacidade Africana 
de Risco (ARC) (ARC/COP1/D016.0904_13). 
5 Estes são os países no segundo grupo de seguros. O terceira grupo de seguros deverá iniciar a 1 de Maio de 2016, com mais 
Membros da Classe A. 
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(20) anos: o Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID) e 
o Banco de Desenvolvimento Alemão, KfW. Os Membros da ARC, Limitada, 
reúnem-se anualmente para a tomada de decisões. 

ii. Conselho de Administração 

21. As operações quotidianas da ARC, Limitada, são supervisionadas pelo Conselho de 
Administração da ARC, Limitada, (o Conselho da ARC, Limitada), que é composto 
por sete (7) Administradores eleitos pelos Membros da ARC, Limitada. Os 
Administradores da ARC, Limitada, são profissionais de finanças independentes que 
prestam serviço nas suas capacidades pessoais. O Conselho de Administração da 
ARC, Limitada, é responsável pela orientação das actividades dos prestadores de 
serviços; monitorização de investimentos, seguros, contratos de derivativos e outras 
transacções; revisão dos relatórios por parte dos prestadores de serviços; 
supervisão da governação; avaliação da eficácia da ARC, Limitada; aprovação dos 
pagamentos de seguros; aprovação da estratégia financeira da ARC, Limitada; e 
aprovação da estratégia de gestão de risco da ARC, Limitada. Reúne-se três ou 
quatro (3-4) vezes por ano. 

iii. Gestão da ARC, Limitada 

22. A ARC, Limitada, tem uma pequena equipa de gestão. Muitas das suas funções são 
desempenhadas por prestadores de serviço especializados profissionais, incluindo 
um gestor de seguro, segurador, um auditor, especialista em perda de reservas e 
conselheiro jurídico. A ARC, Limitada, abriu um escritório em Joanesburgo, África do 
Sul em 2016, para facilitar a cooperação entre a Agência ARC e a ARC, Limitada. 

23. A primeira Presidente do Conselho de Administração em regime integral da ARC, 
Limitada, a Sra. Dolika Banda, assumiu o cargo no início de Setembro de 2016. 

C. Relação entre a Agência ARC e a ARC, Limitada 

24. Tanto a Agência ARC como a ARC, Limitada, são necessárias para a concretização 
dos objectivos da ARC. Os Conselhos de Administração e os funcionários das duas 
instituições trabalham em conjunto e colaboram nos termos de um Memorando de 
Entendimento que foi assinado pelos presidentes dos respectivos Conselhos de 
Administração em Junho de 2014. 

25. O papel da Agência ARC é: 

a. Prestar serviços de capacitação aos Estados-membros; 
b. Prestar supervisão em termos de políticas e orientação estratégica para a ARC; 
c. Definir as normas para a participação no grupo de risco da ARC; e 
d. Garantir que os Estados-membros cumprem com os seus Planos de 

Contingência aprovados. 

26. O papel da ARC, Limitada, é: 

a. Desempenhar as funções de seguros e transferência de risco da ARC, 
incluindo: 

i. a emissão de apólices de seguro paramétrico contra situações 
meteorológicas para os governos que tenham cumprido as normas 
estabelecidas pela CoP. 
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27. A ARC, Limitada, não pode celebrar contratos de seguro com um Estado-membro da 
ARC sem a aprovação do Conselho de Administração da Agência ARC. 

V. ACTIVIDADES 

A. Pesquisa e Desenvolvimento 

28. O programa de pesquisa e desenvolvimento da ARC (P&D) incide no 
desenvolvimento e melhoria contínua dos produtos de seguro da ARC e outras 
ferramentas de gestão de risco de modo que continuem a ser relevantes para os 
Estados-membros da ARC e que o risco de base seja minimizado. Ao incidir sobre 
produtos concretos e operacionalmente aplicados que são integrados nos planos de 
contingência nacionais e quadros de gestão de riscos soberanos, a ARC tem como 
objectivo evoluir e melhorar a situação de modelagem e gestão de riscos de 
calamidades em todo o continente. O objectivo final desse processo é garantir que 
todos os Estados-membros tenham acesso à tecnologias modernas e à capacidade 
interna para as utilizar de forma eficaz, num esforço para satisfazer as necessidades 
das pessoas que são mais vulneráveis à calamidades naturais e criar capacidade de 
resistência climática de longo prazo para África. 

29. A ARC está a trabalhar no desenvolvimento de mais produtos de seguro, incluindo 
produtos para seguros contra inundações, ciclones tropicais e surtos e epidemias, 
em resposta à demanda dos Estados-membros da ARC. 

30. A ARC tem vindo a trabalhar no desenvolvimento do projecto-piloto de Réplica de 
Cobertura. A Réplica de Cobertura permite aos actores humanitários alavancarem a 
arquitectura de gestão de riscos da ARC nos países, para expansão da cobertura e 
aumento das respostas oportunas, duplicando o número de pessoas coberto pelo 
seguro contra riscos climáticos. Os países sem capacidade financeira e operacional 
para alargar a sua cobertura de seguro para além da que adquiriram, beneficiariam 
da capacidade dos actores humanitários de prestação tanto de maior financiamento 
com base no seguro como na execução operacional dimensionada, coordenada e 
oportuna. 

31. Em Março de 2014, a Agência ARC foi igualmente solicitada pela Conferência da UA 
dos Ministros das Finanças a elaborar uma proposta para um mecanismo pelo qual 
os Estados africanos poderiam ter acesso a financiamento para dar resposta aos 
impactos do aumento da volatilidade climática (Resolução L15/Rev.1). A equipa de 
P&D da ARC está a trabalhar no sentido de conceber o Mecanismo Climatológico 
Extremo (XCF) para fazer o acompanhamento de perto dos eventos climáticos 
extremos e, nos casos de aumento na ocorrência e intensidade de choques 
climáticos como o calor extremo, secas, inundações ou ciclones em todo o 
continente, para accionar o financiamento para os Estados-membros da UA que já 
gerem os seus riscos climáticos através da ARC, Limitada. 

B. Maior Dimensionamento e Sustentabilidade 

32. A ARC está actualmente a trabalhar para aumentar a sua visibilidade nos Estados 
da União Africana que não são Estados-membros da ARC, com a intenção de 
alargar a adesão à ARC, através de um maior envolvimento directo com os Estados-
membros da UA e com a participação em fóruns continentais. Mais cinco (5) 
Estados-membros da UA – Gana, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone 
e Zâmbia – assinaram o Tratado da ARC durante a reunião da Conferência da UA 
de Janeiro de 2016. A ARC deverá continuar o seu diálogo com os Estados-



 

 
 

9 

membros da UA não-membros, que, por sua vez deverá reforçar o seu papel de 
liderança continental na gestão do risco de calamidades e financiamento, e 
fortalecer a posição da ARC como órgão representativo dos Estados-membros da 
UA tanto em África como no mundo. 

33. Em paralelo, a ARC tem vindo a prestar apoio aos seus Estados-membros, no 
sentido de incentivar a ratificação oportuna do Tratado. Durante o quarta sessão da 
CoP, realizada em Adis Abeba, Etiópia, a 22 e 23 de Janeiro de 2016, os Estados-
membros da ARC decidiram estabelecer um cronograma de doze (12) meses para 
os Estados-membros da ARC ratificarem o Tratado. Para cumprir essa decisão, os 
Estados-membros da Agência ARC comprometeram-se a empreender os seus 
melhores esforços para ratificar o Tratado até Janeiro de 20176. 

C. Melhoria da Gestão do Risco de Calamidades no Continente 

34. A ARC comprometeu-se a trabalhar com os seus Estados-membros no apoio aos 
esforços do governo no sentido de aumentar a segurança alimentar e criação de 
resiliência nos países. A ARC procura complementar esses esforços e investimentos 
em curso para ajudar a gerir os riscos de calamidades através de investimentos na 
criação de resiliência e adaptação. Significativos recursos foram investidos pelos 
governos e parceiros nessas áreas que, espera-se, venham melhorar a segurança 
alimentar dos Estados-membros e a sua capacidade de resistência a choques. 
Como tal, a ARC procura ajudar os governos a proteger esses investimentos contra 
novos choques, impedindo o progresso que tem sido feito nessas áreas seja 
eliminado devido a um único choque ou evento. O foco da ARC na 
complementaridade a permite trabalhar com os governos para identificar a utilização 
mais eficiente de seguros em relação aos investimentos na segurança alimentar e 
resiliência. 

35. Existem inúmeras instituições de investigação nacionais e regionais em todo o 
continente que trabalham na investigação em áreas temáticas da ARC. A integração 
dessas instituições no trabalho da ARC será fundamental para transformar a 
compreensão do risco e gestão de calamidades e aumentar o valor da ARC como 
uma ferramenta prática de gestão do risco para o continente. Até ao momento, as 
Comunidades Económicas Regionais e organizações de aviso prévio e de 
investigação locais em todo o continente têm participado nos processos e diálogo da 
ARC, com as discussões em curso para formalizar essas parcerias. Tais 
compromissos e parcerias permitirão à ARC garantir um melhor acesso a 
ferramentas e produtos de seguros inovadores para os Estados-membros da União 
Africana (UA), de modo a gerirem de forma eficaz os seus riscos de calamidades 
naturais. 

VI. Desafios Enfrentados pela ARC 

36. A Agência ARC é uma Agência Especializada; para melhor cumprir o seu mandato, 
a ARC deve estar mais integrada no trabalho da UA e dos seus órgãos relacionado 
com calamidades naturais, insegurança alimentar e financiamento inovador. Isso 
exige que a ARC esteja plenamente envolvida nas iniciativas e vertentes de trabalho 
relacionadas com o seu mandato quando sejam apresentadas por outros Órgãos da 
UA. 

                                                
6 Alínea (k) do Parágrafo 18 do Relatório da Quarta Sessão da Conferência das Partes da Agência Capacidade Africana de Risco 
(ARC). 
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37. Embora os Estados-membros da ARC tenham tomado decisões incentivando a 
ratificação do Tratado na terceira e quarta sessões da CoP, apenas quatro (4) 
Estados-membros da ARC concluíram o processo de ratificação mediante depósito 
de um instrumento de ratificação junto da Comissão da União Africana. Isso 
apresenta-se como um desafio significativo para a Agência ARC. O Tratado está em 
vigor a título provisório e não entrará em vigor a título definitivo, até que dez (10) 
instrumentos de ratificação tenham sido depositados junto da Comissão da União 
Africana. Consequentemente, a Agência ARC não pode seleccionar uma sede 
permanente porque o Tratado requer dez (10) ratificações antes que tal decisão 
possa ser tomada. 

38. A ARC enfrenta desafios em termos de recursos. A ARC pretende atingir cerca de 
trinta (30) Estados-membros da UA até 2020, com 1,5 mil milhões de dólares 
americanos de cobertura contra a seca, inundações e ciclones, segurando 
indirectamente cerca de cento e cinquenta (150) milhões de africanos. A demanda 
por produtos de transferência de risco da ARC ganhou um impulso significativo, mas 
o programa de capacitação da ARC exige bastantes recursos e historicamente, a 
limitação dos Estados-membros da UA que começam o programa de capacitação 
tem sido a falta de recursos suficientes da Agência ARC. Com a expansão da 
Agência ARC para prestação de capacidade para eventos de ciclones tropicais e 
inundações, em antecipação à introdução desses produtos de seguros em 2016 e 
2018, respectivamente, isso se torna uma questão fundamental para o crescimento 
do grupo. 

39. Os Estados-membros da ARC enfrentam igualmente desafios em termos de 
recursos. Os Estados-membros da UA em situação de alto risco com baixa 
resiliência podem não ter os recursos para pagar os prémios da ARC, Limitada. 
Esses Estados-membros da UA buscam financiamento do prémio. O financiamento 
do prémio irá apoiar o crescimento sustentado do grupo nos primeiros anos, e, 
quando comprometido na incorporação da gestão de riscos em sistemas soberanos, 
irá ajudar o grupo a se tornar sustentável a médio prazo. Actualmente, nenhum 
Estado-membro da UA no grupo da ARC é apoiado por recursos externos no seu 
pagamento do prémio da ARC. O BAD ofereceu o seu apoio a esse esforço e a ARC 
está igualmente a levar a cabo discussões com vários outros canais, incluindo o 
Banco Mundial (IDA) e mais timidamente a ideia de financiamento do prémio está 
igualmente a ser explorada pelos Estados-membros do G7 UE. 

VII. Recomendações da ARC 

40. Para reforçar o trabalho e as actividades da ARC e para facilitar a consecução do 
seu mandato de ajudar os Estados-membros da UA a melhor se prepararem para e 
dar resposta a calamidades naturais, a ARC exorta os Ministros Africanos das 
Finanças a aprovar as seguintes recomendações: 

a. Enfatizar o importante mandato da Agência ARC, a Agência Especializada da 
União Africana fundada para melhorar a capacidade dos Estados-membros da 
UA de gestão dos riscos de calamidades naturais, adaptação às alterações 
climáticas e protecção das populações em situação de insegurança alimentar; 

b. Instar os Estados-membros da Agência ARC a ratificar o Tratado e depositar os 
seus instrumentos de ratificação junto da Comissão da União Africana; 



 

 
 

11 

c. Instar igualmente os Estados-membros da União Africana que ainda não 
assinaram o Tratado para se tornarem Membros da Agência ARC, para que 
possam usufruir dos benefícios da adesão à ARC, incluindo o acesso a 
serviços para ajudar a melhor preparação e resposta a calamidades naturais e 
combater as alterações climáticas; 

d. Incentivar os Estados-membros da UA, Órgãos da UA e outros organismos 
continentais a prestar o apoio necessário e trabalhar com a ARC para melhorar 
as respostas a calamidades naturais no continente e, em particular, a envolver 
a ARC nas discussões, eventos e tomada de decisões relativas ao risco de 
calamidades naturais, alterações climáticas e financiamento inovador; 

e. Solicitar às instituições de financiamento para o desenvolvimento e parceiros a 
apoiarem essa importante contribuição para a gestão do risco de calamidades 
e infra-estruturas de adaptação às alterações climáticas do continente, 
incluindo através do apoio do prémio e a canalizarem o seu apoio à gestão de 
risco em África através da ARC, uma instituição de liderança africana existente. 
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA 
CAPACIDADE AFRICANA DE RISCO, AGÊNCIA ESPECIALIZADA DA UNIÃO 

AFRICANA (AGÊNCIA ARC) 
Doc..... (XXIX) 

Os Ministros Africanos das Finanças, 

1. SAÚDAM E TOMAM NOTA do Relatório de Actividades da Capacidade Africana de 
Risco, Agência Especializada da União Africana, juntamente com as recomendações 
nele contidas; 

2. SALIENTAM a importância do mandato da ARC para a prestação de uma solução 
financeira inovadora africana para a gestão do risco de calamidades naturais; 
EXORTAM todos os Estados-membros da União Africana que ainda não assinaram 
o Tratado para se tornarem membros da Agência ARC, para que possam usufruir 
dos benefícios da adesão à ARC; FELICITAM os Estados-membros que assinaram 
o Tratado, incluindo os seis (6) que assinaram este ano e APELAM a todos os 
Estados-membros da ARC a ratificar o tratado; 

3. INCENTIVAM os Estados-membros, os relevantes Comités Técnicos Especializados 
(CTE) e Órgãos da União Africana a prestarem o apoio necessário e trabalhar com a 
ARC na consecução do seu mandato de melhorar a resposta a calamidades naturais 
no continente e, em particular, a envolver a ARC nas discussões, eventos e tomada 
de decisões relativas ao risco de calamidades naturais, alterações climáticas e 
financiamento inovador; 

4. EXORTAM os Estados-membros da ARC a apoiarem uma colaboração mais estreita 
da ARC com as companhias de seguros e de resseguros nacionais e regionais, com 
vista a fortalecer a cobertura de resposta do risco de calamidades no continente; 

5. APOIAM o Banco Africano de Desenvolvimento nos seus esforços para 
definir/desenvolver um mecanismo financeiro novo e inovador para financiar os 
prémios nacionais de seguros contra calamidades; 

6. SOLICITAM à ARC a submeter e apresentar um relatório de progresso à este Órgão 
Ministerial das Finanças da UA, nas suas sessões anuais. 


