
DIRECÇÃO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
  
  

30ª CIMEIRA DA UA/NOTA AOS EDITORES 

  

"VENCER A LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO: UM CAMINHO SUSTENTÁVEL PARA 

TRANSFORMAÇÃO DA ÁFRICA" 

  

Adis Abeba, 10 de Janeiro de 2018 – "Ao declarar 2018 o Ano Africano de Anticorrupção, os órgãos 
de tomada de decisão da União Africana (UA) deram um forte impulso nos nossos esforços coletivos 
para uma África pacífica e segura... De facto, a corrupção mata", sublinhou o Presidente da Comissão 
da União Africana (CUA), Moussa Faki Mahamat, no capítulo introdutório da nota conceitual sobre o 
tema da União Africana (UA) do ano de 2018: "Vencer a luta contra a corrupção: um caminho 
sustentável para a transformação da África". 

  

Não obstante, a Aspiração 3 da Agenda 2063 para a Transformação de África procura incutir uma 
cultura universal de boa governança, valores democráticos, igualdade de género, respeito pelos 
direitos humanos, justiça e Estado de Direito; enquanto a Aspiração 4 reconhece que esses 
valores/princípios são pré-condições necessárias para um continente pacífico e livre de conflito. 

  

Segundo a presidente Moussa Faki Mahamat, a corrupção é uma endemia que afecta as vidas 
quotidianas das pessoas, a partir das estradas mal construídas, até acesso desigual aos cuidados de 
saúde e à medicina, ao crime e à violência em nossas comunidades e além das fronteiras, às escolhas 
políticas distorcidas pelo dinheiro e pela ganância entre outros males da sociedade. 

  

Muito tem sido feito nos últimos 15 anos desde a adopção da Convenção da União Africana sobre a 
Prevenção e o Combate à Corrupção (AUCPCC). Os governos e actores não estatais têm levado a 
consciência dos efeitos devastadores da corrupção em direitos humanos, direitos civis e políticos, 
direitos sociais e económicos. Eles montaram campanhas de advocacia para influenciar as agendas 
nacionais, regionais, continentais e mundiais que exigem mudanças sistémicas. AO trabalhar com 
uma ampla gama de parceiros, aderiram a padrões globalmente aceites de anticorrupção, 
desenvolveram ferramentas/abordagens inovadoras e realizaram pesquisas para aprofundar a 
compreensão coletiva da corrupção e suas muitas facetas feias. Muito mais ainda pode ser feito. 

  

Consequentemente, o Presidente da UA convida os Estados-membros, as comunidades económicas 
regionais, as organizações da sociedade civil junto com os cidadãos (mulheres, homens e jovens), os 
órgãos da UA e todas as outras partes interessadas a trabalharem em conjunto, em 2018 e além, 
para levar o flagelo da corrupção fora da vida dos milhões de africanos afectados, em particular dos 
grupos pobres e marginalizados da sociedade. 

  

É de salientar que a 30ª Cimeira da UA a ter lugar dos 22 a 29 de Janeiro de 2018 na sede da UA em 

Adis Abeba, Etiópia, procederá como se segue:  

 

22– 23 de Janeiro de 2018:      35ª Sessão Ordinária do 

Comité de Representantes Permanentes 

  AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

 

Addis Ababa, Ethiopia            P. O. Box 3243           Tel: +251 115 517 700            
Fax: +251 115 5517844 
Website:  www.au.int 



  

25 – 26 de Janeiro de 2018:     32ª Sessão Ordinária do 

Conselho Executivo 

  

28 – 29 de Janeiro de 2018:     30ª Sessão Ordinária da 

Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União 

Africana  
  

  
Consultas de mídia devem ser dirigidas para:  
  
Sra. Esther Azaa Tankou| Chefe de Divisão de Informação | Comissão da União Africana | Tel: +251 (0) 
911361185 |  E-mail: yamboue@africa-union.org |  
  

 
 
Para mais informações:  
Direcção de Informação e Comunicação | Comissão da União Africana I E-mail: DIC@african-
union.org I Website: www.au.int I Adis Abeba | Etiópia 
 
Siga-nos  
Facebook: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
Ler mais: http://www.au.int 
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