
 

 DIRECÇÃO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

COMUNICADO  

DÉCIMA (10ª) PRE CIMEIRA DA UNIÃO AFRICANA DE GÉNERO A DAR INÍCIO NA 

SEDE DA UNIÃO AFRICANA EM ADIS ABEBA 

 

Adis Abeba, 12 de Janeiro 

de 2018 – Sob o tema: 

"Vencer a luta contra a 

corrupção: um caminho 

sustentável para a 

igualdade de género e o 

empoderamento das 

mulheres em África", a 

Décima (10ª) Pré-Cimeira 

da União Africana de 

Género terá lugar de 

quarta-feira 17 a quinta-

feira, 18 de Janeiro de 

2018, na Sede da União 

Africana (UA) em Adis 

Abeba, Etiópia. 

O evento será realizado na 

Pequena sala 4, Novo centro de Conferência da UA sob a liderança de S.E. Moussa Faki 

Mahamat, presidente da Comissão da União Africana (CUA). 

A Pré-Cimeira de Género de 2018 (PCG) é organizada pela Direcção de Mulheres, 

Género e Desenvolvimento (DMGD) da CUA em colaboração com o Departamento de 

Assuntos Políticos (DPA), o Conselho Consultivo da União Africana sobre Corrupção 

(AUABC), em parceria com a Sociedade Civil e a ONU, com apoio dos Parceiros de 

Desenvolvimento Internacional. 

Os objectivos da 10ª PCG-UA incluirão discussões sobre o impacto da corrupção sobre 

as conquistas da igualdade de género e o empoderamento das mulheres e propor acções 

concretas para acelerar a luta contra questões relacionadas ao género, nomeadamente 

nas áreas de corrupção. Também definirá o posicionamento estratégico das plataformas 

de políticas multissectoriais da DMGD no contexto da nova estratégia de Reformas e 

Género da UA e prepara-se para as comemorações do 10º aniversário da PCG-UA. 
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A Pré-Cimeira de Género (PCG) da UA alinha-se ao tema de 2018 e proporcionará o 

fórum para discutir o impacto da corrupção sobre a igualdade de género e o 

empoderamento das mulheres. Centrá-lo-á nas plataformas de políticas multissectoriais 

de género da UA com vista a redefinir de acordo com os imperativos da Agenda 2063 e 

as propostas no relatório das Reformas da UA pelo Presidente Paul Kagame, do Ruanda. 

Os resultados esperados da 10ª Cimeira de género da UA incluirão: o impacto da 

corrupção sobre a igualdade de género e análise do empoderamento das mulheres e 

propostas de estratégias concretas para acelerar a luta contra a corrupção; o 

posicionamento estratégico das plataformas de políticas multissectoriais da DMGD 

definidas e o roteiro de implementação para a 10ª celebração do 10º aniversário do 

desenvolvimento PCG-UA. 

Além disso, o ano de 2018 também marca o 10º aniversário da PCG-UA, que tem 

desempenhado um papel importante na influência e definição das políticas da União 

Africana (UA) sobre igualdade de género e empoderamento das mulheres (GEWE) e 

garantindo a inclusão das vozes críticas de mulheres e suas perspectivas no seio da UA. 

A reunião irá deliberar sobre os preparativos para a celebração, que terá lugar em Maio 

de 2018. 

Os participantes da Pré-Cimeira de Género de 2018 serão delineados pelos Estados 

Membros da União Africana; representantes da reunião do Comité Técnico Especializado 

(CTS) sobre Género, embaixadores das mulheres da UA; Escritórios de órgãos, 

representação e ligação da UA; Comunidades Económicas Regionais (CER) e MR; 

Organizações da sociedade civil e diáspora; Parceiros da ONU; Parceiros de 

Desenvolvimento Internacional e convidados. 

Jornalistas são convidados a cobrir a Pré-Cimeira de Género aos 17 e 

18 de janeiro de 2018 das 09h00 às 17h00 na sede da UA.   

Consultas de Mídia deveram 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 

Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 

Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 

YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 

Leia mais no: http://www.au.int 
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