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I. Contexto 
 

A livre circulação de cidadãos africanos ao longo das fronteiras no seu próprio continente 
é essencial para a visão da União Africana (UA). Na prossecução do seu mandato de 
unidade pan-africana, a UA é orientada por uma visão de “uma África integrada, próspera 
e pacífica impulsionada pelos seus próprios cidadãos e representando uma força dinâmica 
na arena internacional”. A livre circulação de pessoas é essencial para a concretização 
desta visão, conforme articulado na Agenda 2063 – A África que Almejamos. Não é em 
vão que a livre circulação de pessoas e o Passaporte Africano é um dos projectos 
emblemáticos da Agenda 2063. A Aspiração 2 da Agenda 2063 prevê “um continente 
integrado politicamente unido com base nos ideais do pan-africanismo e a visão do 
Renascimento de África”. Os líderes africanos aspiram por “um continente onde a livre 
circulação de pessoas, capital, bens e serviços resulte em aumentos significativos no 
comércio e investimentos entre os países africanos, ascendendo a níveis sem 
precedentes, e reforçando o lugar de África no comércio global”. A Agenda 2063 apela ao 
desenvolvimento e emissão do Passaporte Africano como um catalisador para a 
concretização da livre circulação de pessoas rumo à uma África sem visto. 

 
Durante a sua 27.ª Sessão Ordinária, realizada em Kigali, Ruanda, em Julho de 2016, a 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo solicitaram à Comissão da União 
Africana a “prestar apoio técnico aos Estados-membros para que possam produzir e emitir 
o Passaporte Africano para os seus cidadãos”. É, portanto, neste contexto que a Comissão 
da União Africana (CUA) iniciou o desenvolvimento das presentes directrizes para a 
concepção, produção e emissão do Passaporte Africano, a fim de apoiar os esforços dos 
Estados-membros da UA na concretização dos objectivos nobres do Protocolo do Tratado 
que Institui a Comunidade Económica Africana Relativo à Livre Circulação de Pessoas, 
Direito de Residência e de Estabelecimento. Este protocolo foi adoptado pelos Estados-
membros da UA durante a 29.ª Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e 
de Governo, realizada em Adis Abeba, em Janeiro/Fevereiro de 2018. 

 
O presente documento está estruturado ao longo das seguintes secções: 

 
I. Objectivo das Directrizes; 
II. Mandato para a elaboração das Directrizes  

III. Princípios Orientadores  
IV. Elementos do Passaporte Africano; e 
V. Via a seguir. 

 
Uma das principais aspirações da União Africana tem sido a de atingir o desiderato de um 
continente unido e integrado com perfeita livre circulação de pessoas, capitais, bens e 
serviços. O apoio a esta aspiração se reflecte em vários instrumentos jurídicos e decisões 
dos órgãos deliberativos da OUA/UA. 

 
A existência e o uso de documentos de viagem regionais comprovou que a livre circulação 
é, de facto, possível, contudo, um único documento de viagem a nível continental poderia 
ser mais benéfico em termos de identidade, custo, coesão ou sistemas de integração. Por 
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conseguinte, é no âmbito do crescimento para o desenvolvimento e integração que o 
protocolo sobre a livre circulação permanece como um tópico em apreço, porquanto a 
intenção de concretizar o sonho de uma África unida que irá permitir a livre circulação de 
pessoas no seio do continente. Este sonho foi validado novamente na Agenda 2063 da 
União Africana. 

 
Na sua segunda aspiração, estabelece o seguinte: 
 
“’Aspiramos que até 2063, África será um continente com fronteiras integradas e 
gestão dos recursos transfronteiriços através do diálogo.” 

 
Portanto, este sonho será concretizado através da emissão de um Passaporte Africano 
que será reconhecido e utilizado por todos. Isto irá proporcionar igualmente uma 
identidade africana que exprime uma mensagem forte de unidade, pan-africanismo e 
coerência como um continente. 

 
II. Objectivo das Directrizes 
 

As presentes directrizes destinam-se a servir como um ponto de referência para a 
concepção, produção e emissão do Passaporte Africano pelos Estados-membros da UA. 
Proporcionam especificações técnicas mínimas e elementos de segurança comuns que 
irão orientar cada Estado-membro no desenvolvimento do Passaporte Africano. As 
características e especificações de concepção devem estar de acordo com os requisitos 
mínimos da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). 

 
III. Mandato para a Elaboração das Directrizes 
 
O mandato primário para a elaboração das Directrizes de concepção, produção e emissão 

do Passaporte Africano é a Decisão (Assembly/AU/Dec.607(XXVII)) da Conferência 

da UA (Assembly / AU / Dec.607 (XXVII)) adoptada em Julho de 2016, em Kigali, Ruanda, 
que preconiza que a “Comissão da UA deve fornecer apoio técnico aos Estados-membros 
de modo a lhes permitir produzir e emitir o Passaporte Africano para os seus cidadãos ”.  
 
IV. Princípios Orientadores 
 

As presentes directrizes proporcionam as delimitações e até que ponto a concepção e 
produção do Passaporte Africano devem cumprir antes da sua emissão efectiva. 

 
Eis os princípios orientadores: 
 
1) Soberania: A soberania dos Estados-membros emissores deve ser 

respeitada, conforme estipulado no Protocolo sobre a Livre Circulação de 
Pessoas, Direito de Residência e de Estabelecimento. 
 

2) Implementação Gradual: O protocolo sobre a livre circulação enuncia na 
sua alínea 1 do Artigo 5o, “a concretização progressiva do protocolo em 3 
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fases” permitindo, assim, que cada Estado-membro possa implementá-lo ao 
seu próprio ritmo. 

 
3) Harmonização de políticas e legislações: os parágrafos 2 e 3 do Artigo 

26.º estipulam claramente o papel dos Estados Partes em garantir que as 
leis, políticas, procedimentos e sistemas a nível nacional estejam em 
consonância com o Protocolo, com vista a garantir a eficácia do Protocolo. 

 
4) As Directrizes proporcionam características comuns mínimas de 

concepção e segurança que constituirão os padrões comuns para um 
Passaporte Africano válido. No entanto, cada Estado-membro é livre de 
adicionar mais funcionalidades específicas para as suas exigências de 
segurança. 

 
V. Principais Elementos do Passaporte Africano 
 

i. Categorias: O passaporte será emitido em diferentes categorias como se 
segue: 
 
a) Passaporte Diplomático 

  
b) Passaporte de Serviço/Oficial 

 

 
c) Passaporte Ordinário 

 

Os passaportes das três categorias supracitadas serão emitidos de acordo com as leis e 
regulamentos nacionais dos Estados-membros.     
 

ii. Cores1:  
 
a) As cores do Passaporte Africano devem ser identificados como segue2: 

 

 Passaporte Diplomático – VERMELHA - Pantone 200 C; 
 

 Passaporte de Serviço – AZUL (Pantone 275PC)  
 

 Capa do Passaporte Ordinário – VERDE (Pantone 355C)   
 

b) Caberá a cada Estado-membro a liberdade de decidir sobre as cores 
das páginas internas do Passaporte Africano. 
 

                                                           
1 Maurícias Marrocos manifestaram reservas quanto às cores do Passaporte Africano.  
2 Detalhes das tonalidades das cores do Passaporte Africano figuram no Anexo 2 
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c) A combinação das cores das capas e das cores nacionais nas páginas 
interiores do passaporte irá permitir a identidade continental e nacional.  

 

iii. Apresentação:  
 

a) O passaporte africano terá a seguinte apresentação:  
 
- Parte Exterior da Capa – Nome da União Africana, Nome do País, 

Logótipo do País, Categoria do Passaporte e Símbolo do Chip 
- Parte interior da Capa Frontal – Logótipo da União Africana.  
- Parte Exterior da Capa Traseira – em branco (sem texto) .  
- Parte Interior da Capa Traseira – Informação de Emergência. 
- Páginas internas do Passaporte – variará de país a país de forma 

a reflectir a importância cultural nacional com base nas leis e 
regulamentos nacionais. 

 
Vide o Anexo II para a posição e o tamanho dos logótipos.  
 

b) Número de Páginas: As páginas do passaporte deverão variar de trinta 
e duas (32) a sessenta e quarto (64); 

 
c) Línguas nas Capas: Serão adoptadas no mínimo duas línguas oficiais 

da União Africana (Árabe, Inglês, Francês, Português e Suaíli). 
Contudo, os países são livres de acrescentar qualquer língua nacional, 
em conformidade com a sua legislação, regulamento e práticas 
nacionais, tomando em consideração os requisitos da ICAO.  

 

iv. Especificações Técnicas: As especificações técnicas figuram do Anexo I. 
Solicita-se que os Estados-membros cumpram as normas da ICAO, 
conforme as actualizações que são feitas de vez em quando.       
 
 

v. Os elementos que constituem padrões comuns são os seguintes:  
 
a) Passaportes Electrónicos de Nova Geração: um passaporte 

electrónico (igualmente conhecido como passaporte digital) é um 
passaporte em formato de um livro minúsculo que dispõe de um chip 
microprocessador electrónico embutido contendo informações 
biométricas e outras informações que podem ser utilizadas para 
autenticar a identidade do portador do passaporte.  
 

b) Página com os Dados Biográficos será padronizada e concebida de 
forma a cumprir os padrões da ICAO. Caberá aos Estados-membros 
considerar o papel de segurança ou policarbonato como material para 
a página de Dados Biográficos; 
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c) Validade do Passaporte: a validade do passaporte limitar-se-á a um 
período máximo de 10 anos. A validade de um passaporte emitido a 
menores, de acordo com os requisitos da ICAO, não deve exceder 5 
anos e conterá os elementos de segurança relevantes. Os Estados-
membros irão emitir o passaporte em conformidade com as respectivas 
legislações, normas e regulamentos nacionais;  

 

Uma vez aspirado o Passaporte Africano, a sua data de validade não 
será prorrogada.  

 
 

VI. Via a Seguir: A via a seguir compreende elementos de preparação para a 
emissão do Passaporte Africano, nomeadamente:  
 
 
a) Data de Início: deve ser acordada uma data específica como a data de início 

da emissão do Passaporte Africano para qualquer Estado-membro, em 
conformidade com as presentes directrizes; 
 

b) Período de Descontinuação/Transição: deve-se acordar um horizonte 
temporal como período que permitirá a utilização dos passaportes actuais 
pelos Estados-membros. Isto poderia incluir a permissão para a expiração 
dos passaportes actualmente emitidos, enquanto alguns países poderão 
decidir substituir imediatamente os seus passaportes e concluir o exercício 
durante um prazo específico; 

 
c) Comunicação aos Estados-membros: Logo que as directrizes sejam 

adoptadas, a CUA deverá comunicar a decisão a todos os Estados-
membros, de acordo com o Artigo 29.º do Protocolo sobre a Livre Circulação 
de Pessoas, Direito de Residência e de Estabelecimento. 

 

Os Estados-Membros devem enviar os seus modelos de Passaporte 
Africano e os correspondentes certificados pelo menos 90 dias antes da 
emissão, com base nos acordos bilaterais diplomáticos. 

 
d) Preparação para a emissão do Passaporte Africano: Encoraja-se a cada 

Estado-membro a implementar os seguintes elementos em preparação para 
a concepção, produção e emissão do Passaporte Africano:  

 

 Introdução de quadros jurídicos e regulamentares relevantes; 
 

 Criação de sistemas e infra-estruturas relevantes para a conectividade; 
 

 Produção de novos modelos e especificações do Passaporte Africano; 
e 
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 Produção e aquisição do passaporte. 
 

e) Divulgação e sensibilização a respeito do passaporte: Os Estados-
membros devem divulgar o Passaporte Africano para os seus cidadãos e 
sensibilizar os outros relevantes da comunidade internacional através de 
mecanismos nacionais relevantes. A CUA e as CER deverão auxiliar os 
Estados-membros na campanha de divulgação, de acordo com os Artigos 
28.º e 29.º do Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas, Direito de 
Residência e de Estabelecimento. 


