
COMUNICADO DE IMPRENSA Nº007/2018  

  
DÉCIMA (10ª) PRÉ-CIMEIRA DE GÉNERO da UNIÃO AFRICANA APELA AS 

MULHERES AFRICANAS A JUNTAREM-SE NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO  
  

 
  

Adis Abeba, 17 de Janeiro de  2018 –  A Décima Pré-Cimeira de Género da União 
Africana iniciou oficialmente hoje, Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018, na sede da União 
Africana (UA) em Adis Abeba, na Etiópia. A Pré-Cimeira de Género (PCG) está 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 reunião é presidida pela Sra. 
Mashair Ahmed Elamin Abdalla, Ministra da Segurança e Desenvolvimento Social da 
República do Sudão e Relatora do Comité Técnico Especializado (CTE) Bureau em 
Género e Empoderamento das Mulheres. 
  
Ao representando o Presidente da Comissão da UA, S.E Moussa Faki Mohamed, na 
cerimônia de abertura, a Comissária para Assuntos Políticos da CUA, Emb. Minata 
Samate Cessouma, sublinhou que as reuniões da pré-cimeira de género 
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desempenharam um papel importante na influência e definição das políticas da UA sobre 
igualdade de género e empoderamento das mulheres. 
  
Ao saudar a longa jornada do PCG, Emb. Cessouma acrescentou que: "a transformação 
da pré-cimeira sobre o género de uma plataforma da sociedade civil para uma plataforma 
política institucionalizada da UA é um testemunho da importância de uma forte parceria 
entre a UA e organizações da sociedade civil. "Gostaria de expressar a minha profunda 
gratidão ao GIMAC e outras organizações da sociedade civil do continente e da diáspora 
que ajudaram o lançamento desta plataforma." Ela observou.  

 
Emb. Cessouma ressaltou ainda que a 10ª Pré-Cimeira é uma oportunidade para reflectir 
sobre os progressos alcançados na última década e planear o caminho a seguir, 
particularmente no contexto da nova reforma da UA e da Agenda 2063. 
  
No que diz respeito à implementação bem-sucedida da Agenda 2063, a Comissária 
enfatizou que a corrupção é um obstáculo maior e esses fóruns são cruciais para ajudar 
a UA a desenvolver estratégias de intervenção inovadoras para combater a corrupção. 
  
Dirigindo-se aos participantes da Pré-Cimeira de Género mais tarde, a Directora da 
Mulher, Género e Desenvolvimento da UA (DMGD), Sra. Mahawa Kaba Wheeler, 
felicitou e agradeceu as mulheres e homens cuja coragem e visão contribuíram para a 
criação da Plataforma pré-cimeira de género. A Sra. Mahawa lembrou que "A Agenda 
2063, o roteiro do nosso continente nos lembra a renovar os nossos compromissos e 
ambições para a promoção do estatuto da mulher e a igualdade de género em África e 
especialmente para realizá-los porque a prosperidade da África está claramente 
condicionada às oportunidades que serão criadas para mulheres e jovens no nosso 
continente ". 
  
  
Durante a reunião, o tema da Pré-Cimeira de Género (PCG) da UA alinhado ao tema de 
2018 provou ser uma questão bem concebida e oportuna, uma vez que a corrupção e a 
desigualdade de género estão intimamente conectadas. A reunião sublinhou de forma 
unânime e singular que a corrupção afecta desproporcionalmente os pobres 
especialmente as mulheres e perpetua a pobreza afectando programas públicos 
destinados a beneficiar os pobres. 
  



Ilustre Dr. Jean AN KALILANI, Deputado, Presidente do Bureau do Comité Técnico 
Especializado (CTE) da União Africana sobre Género e Empoderamento das mulheres 
e Ministro das Nações Unidas para o Género, a Criança, a Incapacidade e o Bem-Estar 
Social da República do Malawi nas suas observações de abertura destacou que é 
responsabilidade das Ministros responsáveis pelo Género e Assuntos da Mulher 
participar activamente na defesa da erradicação da corrupção. "É nossa 
responsabilidade, como ministro, assegurar que as disparidades persistentes na região 
na área da igualdade de género e do empoderamento das mulheres e jovens, 
especialmente as mulheres jovens, sejam erradicadas". 
  
Na mesma linha, foram expressas ideias de que o tema da 10ª PCG precisa de análise 
profunda pelos decisores, pois é um dos principais desafios nos países africanos. O 
Presidente do Comité de Representantes Permanentes, que também é a Embaixadora 
da República da Guiné, Sra. Sidibe Fatoumata Kaba, destacou que "as lutas da 
igualdade de género, a paridade homem/mulher e o empoderamento das mulheres não 
podem ser conquistadas sem a erradicação do fenómeno da corrupção que aflige nosso 
povo e evita o desenvolvimento de nossos países". 
  
A Sra. Hendrina Doroba, Presidente de Género É Minha Agenda (GIMAC), sublinhou 
que as mulheres correm o risco de sofrer as consequências negativas da corrupção. Ela 
disse que "é possível para nós lutarmos contra essa corrupção pela nossa dignidade 
como povo e desenvolvimento do nosso continente. Precisamos mudar de valores, 
responsabilidade e acabar com a impunidade. Precisamos de sistemas para acompanhar 
e processar. Combater a corrupção não deve ter vacas sagradas ". 
  
A Sra. Demitu Hambisa Bonsa, Ministra das Mulheres e Crianças da República 
Democrática Federal da Etiópia, nas suas declarações de boas-vindas, afirmou que a 
corrupção é uma das causas profundas da iniquidade de género e, portanto, está 
intimamente relacionada. Ela indicou que "onde há desigualdade de género, a corrupção 
floresce e onde há corrupção, a desigualdade de género desparra". No caminho a seguir, 
ela ressaltou a necessidade de ganhar a luta contra a corrupção, a fim de garantir a 
sustentabilidade dos ganhos no desenvolvimento social, económico e político, em geral 
e na igualdade de género e o empoderamento das mulheres em particular em África. 
Mais adiante, o facto de que as mulheres como agentes de mudança são muitas vezes 
mais eficazes que os homens na luta contra a corrupção nos seus compromissos 
também foi destacado na reunião. 
  
De acordo com o Sr. Philip Baker, Embaixador do Canadá na Etiópia e Djibouti e 
Representante Permanente para a UA, listando o envolvimento das mulheres na luta 
para acabar com a corrupção, incluiu a mobilização e educação da comunidade em 
combate à corrupção, liderando campanhas públicas e promovendo advocacia contra a 
corrupção em parceria com os jurídicos, governos, sociedades civís e organismos 
internacionais. O Sr. Baker, que também representa os Parceiros de Desenvolvimento 
na sede da UA, acrescentou que "a importância de capacitar as mulheres e as meninas 
na luta contra a corrupção não pode ser subestimada". 
  



A Pré-Cimeira de Género de 2018 (PCG) é organizada pela Direcção da CUA de 
Mulheres, Género e Desenvolvimento (DMGD) em colaboração com o Departamento de 
Assuntos Políticos (DPA), Conselho Consultivo da União Africana sobre Corrupção 
(AUABC), em parceria com a Sociedade Civil e a ONU, apoiada pelos Parceiros de 
Desenvolvimento Internacional.  
 

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 na UA. 
  
Os participantes da Pré-Cimeira de Género de 2018 são provenientes dos Estados 
Membros da União Africana; Ministros responsáveis pelo Assuntos das Mulheres, 
representantes da reunião do Comité Técnico Especializado (CTE) em matéria de 
Género, embaixadores 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, Mídia e 
Convidados. 
 
 
 
 
 
 
  

 
Contactos para Mídia: 

  
Rahel Akalewold, Direcção de Informação e Comunicação, CUA,  

Email - RahelA@africaunion.org  
  

Sra. Esther Azaa Tankou| Chefe da Divisão de Informação | Comissão da União Africana | 
Tel: +251 (0) 911361185 | E-mail: yamboue@africa-union.org | 
 
Para mais informações: 
Direção de Informação e Comunicação | Comissão da União Africana I E-mail: 
dic@africa-union.org I Web Site: 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  
Saiba mais em: 
http://www.au.int  
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