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União Africana para lançar 2018 como Ano Africano de Anticorrupção… 

 

Adis Abeba, 22 de Janeiro de 2018 – A União Africana (UA), durante a 30ª Conferência 

de Chefes de Estado e de Governo de 22 a 29 de Janeiro de 2018, na sua sede em Adis 

Abeba, Etiópia, lançará 2018 como o Ano Africano da Luta contra a Corrupção. À 

sequência da declaração feita na 29ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo em 

Janeiro de 2017. A próxima Cimeira da UA será realizada sob o tema: "Vencer a luta 

contra a corrupção: um caminho sustentável para a transformação de África". 

 

Sob a liderança do Conselho Consultivo da União Africana sobre Corrupção (AUABC), a 

União Africana, os seus órgãos, os Estados Membros, as Comunidades Económicas 

Regionais (CER), ãs Organizações da Sociedade Civil junto com os cidadãos (mulheres, 

homens e jovens) se embarcarão numa jornada para enfrentar a necessidade urgente de 

conter a corrupção, que é uma grande lacuna social, causando retrocessos no 

desenvolvimento socioeconómico e político do continente. A corrupção continua 

prejudicando os esforços destinados a promover a governança democrática, a 

transformação socioeconómica, a paz e a segurança e o gozo dos direitos humanos nos 

Estados-membros da UA. 

 

Embora o continente tenha experimentado um crescimento sócio-económico sustentado 

nas últimas duas décadas, a confiança do público foi corroída pela concentração em 

prioridades e ganhos a curto prazo, impulsionados pela corrupção, política do ciclo eleitoral 

ou metas de resultados trimestrais que muitas vezes deixam jovens pior do que os seus 

pais. Em vez de olhar para um futuro sustentável que funcione para todos, muitos ficaram 

com um sentimento de desespero sobre os ideais de progresso, tecnologia, comércio e 

globalização por causa da proeminência e desigualdade promovida pela corrupção. 

 

 Os Estados-membros da UA, juntamente com as CER e a União Africana, adoptaram 

vários instrumentos regulatórios recomendáveis e estabeleceram diferentes instituições 

para combater a corrupção em África, principalmente a Convenção da UA sobre 

Prevenção e Combate à Corrupção (AUCPCC), adoptada em 2003. 
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A União Africana também adoptou outros instrumentos destinados a promover uma cultura 

da democracia e assegurar a boa governança e o Estado de Direito, que complementam o 

AUCPCC, a saber:  

 Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governança: adoptada em 30 de 

Janeiro de 2007 - Artigo 2º (9); 

 Carta Africana sobre os Valores e Princípios da Função Pública e da Administração: 

adoptada em 31 de Janeiro de 2011 - Artigo 12º; e 

 Carta Africana sobre os Valores e Princípios da Descentralização, Governança 

Local e Desenvolvimento Local: adoptada em 27 de Junho de 2014; Artigo 14º. 

 

O Artigo 4º (m) do Acto Constitutivo da União Africana e a Aspiração 3 da Agenda 

Continental 2063 (Uma África de boa governação, democracia, respeito pelos direitos 

humanos, justiça e Estado de direito) ilustram claramente o firme empenho dos líderes 

africanos para consolidar uma cultura do Estado de direito e boa governança. Sobretudo, a 

Agenda 2063 reconhece a boa governança como uma das pré-condições necessárias para 

uma agenda próspera e pacífica. No entanto, se a corrupção não for tratada 

prioritariamente em África, a Agenda 2063 e seu primeiro plano de acção de dez anos, o 

plano global de desenvolvimento sustentável de 2030 e a Visão 2020 sobre silenciar as 

armas podem não trazer os resultados esperados. 

 

No entanto, o desafio continua sendo o compromisso com as abordagens institucionais 

para combater a corrupção e outros desafios de governança, por um lado, e reduzir o 

fosso entre a definição de norma e a implementação de normas através de medidas 

adequadas a nível local, nacional, regional e continental, por outro lado. 

 

Quinze (15) anos após a adopção do AUCPCC, a declaração de 2018 como Ano de 

Anticorrupção e seu lançamento subsequente oferece uma boa oportunidade para fazer o 

balanço dos progressos realizados até agora, avaliar o que ainda precisa ser feito e 

elaborar novas estratégias que abordam adequadamente novos desafios de corrupção. 

 

JOURNALISTAS SÃO CONVIDADOS A COBRIREM A 30ª CIMEIRA DA UA EM ADIS 

ABEBA 

Consultas de Média devem ser dirigidas para: 
 
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: 
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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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