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Cimeira da UA termina com êxitos, fazendo um apelo concertado pela unidade 

 
 
Kigali, Ruanda – 18 de Julho de 2016 – A 27a Cimeira da União Africana (UA) 
terminou com êxitos na Segunda-feira, 18 de Julho de 2016, na qual os Chefes de 
Estado e de Governo dos Estados-membros da União Africana fizeram um apelo 
colectivo pela unidade, crescimento inclusivo e desenvolvimento económico através da 
Agenda 2063. 
 
Os Chefes de Estado e de Governo adoptaram também as recomendações feitas pelo 
retiro sobre o financiamento à União, que visam capacitar a União conduzindo-a rumo 
à sua independência financeira e distanciando-a das influências externas. 
 
S. Excia Dr. Nksozana Dlamini Zuma apresentou o Quadro de Resultados sobre o 
Género em várias categorias que variam desde o desempenho socioeconómico e 
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político ao desenvolvimento a nível nacional. O Ruanda, a Argélia, a África do Sul e a 
Tunísia foram conferidos prémios honoríficos em reconhecimento dos seus esforços 
extraordinários em prol da promoção dos direitos das mulheres e da igualdade do 
género. 
 
De acordo com a Presidente da CUA, quase todos Estados-membros da UA 
alcançaram pelo menos uma das metas da UA relacionadas com o género, tais como a 
promoção da saúde, ensino, emprego e bem-estar social das mulheres nos seus 
países. 
 
“Os países africanos devem manter este espirito de unidade e começar a trabalhar 
juntos em planos de acção que visam promover o desenvolvimento económico para 
todo continente. Esta Cimeira demonstrou que podemos alcançar metas importantes e 
superar todos os desafios desde que trabalhemos em unidade”, disse a Dr. Dlamini 
Zuma. 
 
S. Excia Sr. Idriss Deby Itno, Presidente da União Africana (UA) e Presidente da 
República do Chade, apelou igualmente aos Estados-africanos para que se 
concentrassem na implementação da Agenda 2063, e reafirmassem o seu 
compromisso ao princípio de igualdade no género conforme consignado no I do Artigo 
4  do Acto Constitutivo da União Africana. 
 
“O nosso compromisso de desenvolver o continente e torná-lo independente deve 
prosseguir. A medida que avançamos, devemos aprender mutuamente e acelerar os 
esforços que visam promover a igualdade no género a todos os níveis. Podemos todos 
aprender dessas experiências bem-sucedidas, a semelhança da do Ruanda, nosso 
anfitrião, com vista a solidificarmos o progresso que alcançamos na resolução de 
questões de grande importância para as mulheres de Africa”, sublinhou o Presidente 
da UA. 
 
“Os principais desafios e os obstáculos enfrentados na igualdade do género persistem, 
contudo, requerem esforços de liderança concertados e colectivos por parte de todos, 
incluindo, as redes que trabalham em matéria de igualdade no género e 
desenvolvimento. Devemos a todo momento estar cientes do facto que o baixo grau de 
representação das mulheres nas estruturas decisórias sociais, económicas e políticas 
resultam em impacto negativo sobre a habilidade das mulheres de aproveitar os plenos 
benefícios a partir das economias dos seus países e do processo democrático”. 
 
S. Excia Presidente Paul Kagame do Ruanda apelou, de igual modo, pela plena 
participação e representação das mulheres nos processos de paz, incluindo, a 
prevenção, resolução, gestão de conflicto e a reconstrução pós-conflicto. 
 
“Não podemos escapar das nossas responsabilidades. Devemos cumpri-las da melhor 
forma possível. Enquanto líderes somos obrigados a trabalhar juntos, como soldados 
com vista a reforçarmos os mecanismos que irão proteger as mulheres a nível nacional 
e pôr fim a impunidade pelos crimes cometidos contra as mulheres de tal modo que 
beneficiará a sociedade Africana”, sublinhou o Presidente do Ruanda. 
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Eleição dos Comissários da UA, Adiada… 
 
A tão antecipada eleição de um novo Presidente da Comissão da União Africana foi 
adiada para Janeiro de 2017, pelo facto de nenhum concorrente ter conseguido 
angariar os requeridos dois terços dos votos, conforme consignado no Acto 
Constituitivo.  
 
Durante a cerimónia de encerramento da Cimeira da 27a Cimeira da UA em Kigali, os 
Chefes de Estado e de Governo solicitaram a actual Presidente da CUA, S.E. Dr. 
Nkosazana Dlamini Zuma, e a sua equipa para que prosseguissem com o seu trabalho 
até Janeiro de 2017, altura em que será realizada a próxima Cimeira na Sede da União 
Africana em Adis Abeba na Etiópia. 
 
Os três candidatos à eleição são: a Ministra dos Negócios Estrangeiros do Botswana, 
Dr. Pelonomi Venson-Moitoi; o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné 
Equatorial, o Sr. Agapito Mba Mokuy, e a antiga Vice-Presidente do Uganda, Dr. 
Speciosa Kazibwe.  
 
A 27a Cimeira da UA terminou no Centro de Convenções de Kigali, com a realização 
de uma conferência de imprensa, na qual o Presidente da UA, S. Excia Sr. Idriss Deby 
Itno, a Presidente da Comissão da UA, S. Excia Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, e o 
Presidente do Ruanda, país anfitrião da Cimeira, S. Excia Sr. Paul Kagame proferiram 
os seus discursos. 
 
Os jornalistas interessados em entrevistar a liderança da Comissão da UA, durante a 
Cimeira, devem enviar os seus pedidos à Sr.ª Esther Azaa Tankou,  Directora  interina 
para Informação e Comunicação da CUA, através do correio electrónico  
YambouE@africa-union.org / esthertankou@yahoo.com; Tel: +250 789923794 
 Hashtags  
#27thAUSummit 
#AUKigali2016 
#AUProject2016 
#WomenRights 
#Agenda2063/ #MyAfrica 
 
Para mais informações, queira consultar a página da Internet dedicada à 27.a Cimeira 
da UA: http://au.int/en/summit/27 
«Directorate of Information and Communication | African Union Commission I E-mail: 
DIC@african-union.org I Website: www.au.int I Addis Ababa | Ethiopia 
Acompanhe-nos através de:  
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
Saiba mais através do endereço: http://www.au.int 
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