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COMUNICADO DA TELECONFERÊNCIA DA MESA DA CONFERÊNCIA 
DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA UNIÃO AFRICANA (UA) 

COM OS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES ECONÓMICAS 

REGIONAIS (CER) DA UNIÃO AFRICANA, REALIZADA NO DIA 29 DE 
ABRIL DE 2020 

Sua Excelência o Presidente Matamela Cyril Ramaphosa da República da 
África do Sul e Presidente em Exercício da União Africana (UA), convocou 
uma teleconferência da Mesa da Conferência dos Chefes de Estado e de 
Governo com os Presidentes das Comunidades Económicas Regionais 
(CER) da UA, no dia 29 de abril de 2020 

A reunião foi realizada nos termos da decisão da Mesa, na sua reunião do 
dia 22 de Abril de 2020, com o objectivo de informar os Presidentes das CER 
da UA sobre as acções e iniciativas empreendidas pela União Africana em 
resposta à propagação da pandemia do coronavírus (COVID-19) no 
continente. A reunião constituiu igualmente uma plataforma para os 
Presidentes das CER informarem a Mesa sobre as medidas tomadas a nível 

regional em resposta à pandemia da COVID-19. 

Presidida por Sua Excelência o Presidente Ramaphosa, na sua qualidade de 
Presidente em Exercício da UA e da Mesa da Conferência da UA, esta foi a 
quarta reunião convocada pela Mesa para discutir a acção conjunta a nível 
continental para combater a propagação do coronavírus e atenuar o seu 
impacto económico no continente. 

Participaram na Reunião da Mesa todos os seguintes Membros: Sua 
Excelência o Presidente Félix Tshisekedi da República Democrática do 
Congo, Sua Excelência o Presidente Abdel Fattah el-Sisi da República Árabe 
do Egipto, Sua Excelência o Presidente Uhuru Muigi Kenyatta da República 
do Quénia, e Sua Excelência o Presidente Ibrahim Boubacar Keïta da 
República do Mali. 

Estiveram igualmente representadas as seguintes sete (7) Comunidades 
Económicas Regionais (CER) da UA: 

 Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA), Presidida 
por Sua Excelência o Presidente Andry Rajoelina da República do 
Madagáscar; 
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 Comunidade de Estados Sahelo-Sarianos (CEN-SAD), Presidida por 
Sua Excelência o Presidente Idriss Deby Itno da República do 
Chade; 

 Comunidade da África Oriental (EAC), Presidida por Sua Excelência 
o Presidente Paul Kagame da República do Ruanda; 

 Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), 
Presidida por Sua Excelência o Presidente Ali Bongo da República 

do Gabão; 

 Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO), Presidida por Sua Excelência o Presidente Issoufou 
Mahamadou da República do Níger; 

 Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), 
Presidida por Sua Excelência o Primeiro-Ministro Abdalla Hamdok 
da República do Sudão; e 

 União do Magrebe Árabe (UMA), Sua Excelência Sr. Mohammed 
Taher Sayila, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Líbia, que 
participou em representação do Presidente do Conselho 
Presidencial da Líbia e Primeiro-Ministro do Governo do Acordo 
Nacional (GNA), Fayez Mustafa al-Sarraj, da República Árabe da 
Líbia. 

Participaram igualmente na teleconferência o Presidente da Comissão da 
UA, Sr. Moussa Faki Mahamat, a Comissária da UA para os Assuntos 
Sociais, Sr.ª Amira El Fadil, e o Director do Centro Africano de Controlo e 
Prevenção de Doenças (Africa CDC), Dr. John Nkengasong. 

Os Chefes de Estado e de Governo acolheram com agrado o informe do 
Presidente da CUA, o Sr. Moussa Faki Mahamat, que destacou as iniciativas 
tomadas pela CUA em resposta à pandemia da COVID-19, que incluíram as 
medidas tomadas para implementar a estratégia da UA de combate à 
COVID-19, incluindo a criação de grupos de trabalho constituídos pelos 
Ministros Africanos da Saúde, das Finanças e dos Transportes de todas as 
regiões da UA, bem como a operacionalização do Fundo da UA de 
Solidariedade contra a COVID-19, a nomeação de um Conselho de 
Administração. O Presidente Faki reconheceu a difícil situação económica 
dos Estados-membros, mas instou-os a pagar as suas contribuições 
estatutárias para a UA, no sentido de garantir a continuidade do trabalho 
essencial que está a ser realizado em nome do continente durante a 
pandemia. 
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Os Chefes de Estado e de Governo tomaram nota da situação actual do 
surto no continente e manifestaram a sua preocupação quanto ao aumento 
da taxa de infecção registada a partir do dia 29 de Abril de 2020, incluindo 
cerca de 1.500 mortes. Manifestaram igualmente a sua preocupação face às 

actuais taxas de infecção por região, nomeadamente 8000 infecções na 
região da África Ocidental, 3900 na região da África Austral, 13000 na região 
da África do Norte, 3000 infecções na região da África Oriental e 3000 
infecções na região da África Central. Elogiaram o trabalho do Africa CDC 
visando o reforço da capacidade de realização de testes em todo o 
continente, de modo a garantir que sejam realizados pelo menos 10 milhões 
de testes nos próximos quatro (4) meses através da Iniciativa da Parceria da 
UA para a Aceleração da Realização de Testes da COVID-19 (PACT). 
Concordaram igualmente em utilizar a sua influência no sentido de garantir 
que África tenha acesso aos diagnósticos necessários para cumprir o 
objectivo de 10 milhões de testes nos próximos meses. 

Os Chefes de Estado e de Governo manifestaram o seu profundo apreço à 
Mesa da Conferência da UA pelas suas iniciativas que incluem, entre outras, 
a criação do Fundo da UA de Resposta à COVID-19 com promessas de um 
montante de 61 milhões de dólares, o envolvimento da comunidade 
internacional no apoio a África, a nomeação de Enviados Especiais da UA 
contra a COVID-19 e a mobilização dos líderes empresariais africanos e do 
sector privado para apoiar a estratégia continental da UA de resposta para o 
combate à COVID-19. Os Chefes de Estado e de Governo apelaram 
igualmente à CUA/Africa CDC no sentido de se criar rapidamente uma 
plataforma liderada pelo continente para os procedimentos conjuntos de 
aquisição e distribuição. 

Os Chefes de Estado e de Governo saudaram as medidas tomadas pelas 
CER no combate ao vírus e apelaram à Comissão da UA e CER no sentido 
de reforçarem os mecanismos de coordenação e colaboração existentes, 
incluindo a partilha de informações a nível sectorial. Reconheceram 
igualmente os esforços louváveis dos líderes africanos nos seus respectivos 
países para conter o vírus e adoptar medidas para atenuar os seus impactos 
socioeconómicos. Nesse sentido, sublinharam a importância da unidade, da 
solidariedade, da colaboração e da cooperação entre os países africanos 
para garantir uma resposta decisiva à COVID-19. Reafirmaram o seu 
empenho em continuar a trabalhar em conjunto na resposta à pandemia, 
incluindo por meio da colaboração e da partilha de informações sobre as 
melhores práticas. 

Os Chefes de Estado e de Governo subscreveram o apelo ao cancelamento 
da dívida e à implementação de um pacote global de medidas de emergência 
para os países africanos, em resposta à COVID-19. 
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Os Chefes de Estado e de Governo saudaram igualmente o empenho dos 
líderes empresariais africanos e do sector privado em se unirem aos esforços 
dos governos no combate à COVID19. Sua Excelência o Presidente 
Ramaphosa informou a reunião de que havia designado o empresário do 

Zimbabwe, Strive Masiyiwa, no sentido de coordenar o esforço continental 
liderado pelo sector privado com vista a adquirir equipamento de protecção 
individual e outros materiais essenciais. A reunião aprovou a criação de um 
fórum de Líderes Empresariais Africanos para apoiar os esforços da UA e 
dos Estados-membros no sentido de implementar a estratégia continental 
contra a COVID-19. 

Os Chefes de Estado e de Governo reafirmaram a sua solidariedade para 
com o Sudão e o Zimbabwe, e apelaram ao levantamento das sanções 
contra estes países, de modo a permitir que estas repúblicas irmãs tenham 
espaço fiscal para concentrar os seus recursos e esforços no combate à 
propagação da COVID 19. 

Os Chefes de Estado e de Governo manifestaram o seu apreço pelo papel 
de liderança mundial da Organização Mundial de Saúde (OMS) na resposta 
ao surto e propagação da COVID-19, e reafirmaram o seu apoio inequívoco 
à OMS, sob a competente liderança do seu Director-Geral, Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.  

Os Chefes de Estado e de Governo agradeceram Sua Excelência Matamela 
Cyril Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul e Presidente em 
exercício da UA, por ter convocado esta reunião histórica da Mesa da 
Conferência com a Presidência das CER da UA e manifestaram ainda o seu 
profundo apreço pela sua liderança inspiradora durante esta crise. 


