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COMUNICADO DA REUNIÃO EM 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 20 DE AGOSTO DE 2020 

Sua Excelência o Presidente Matamela Cyril Ramaphosa da República da África do 

Sul e Presidente em Exercício da União Africana (UA), convocou e presidiu a 

terceira reunião em teleconferência da Mesa da Conferência dos Chefes de Estado 

e de Governo com os Presidentes das Comunidades Económicas Regionais (CER) 

da UA, no dia 20 de Agosto de 2020 

Participaram na Reunião os seguintes Membros da Mesa: Sua Excelência, o 

Presidente Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo; e Sua Excelência, 

o Presidente Uhuru Muigi Kenyatta da República do Quénia; e Sua Excelência, o 

Primeiro-Ministro Moustafa Madbouly da República Árabe do Egipto, em 

representação de Sua Excelência o Presidente Abdel Fatah Al-Sisi; 

Estiveram igualmente representadas sete (7) Comunidades Económicas Regionais 

(CER) da UA, nomeadamente: 

 Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), 

Presidida por Sua Excelência o Presidente Ali Bongo da República 

Gabonesa; 

 Comunidade da África Oriental (EAC), Presidida por Sua Excelência o 

Presidente Paul Kagame da República do Ruanda; 

 Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), 

Presidida por Sua Excelência o Presidente Issoufou Mahamadou da 

República do Níger; 

 Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Presidida por 

Sua Excelência o Presidente Filipe Nyusi da República de Moçambique; 

 Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), 

Presidida por Sua Excelência o Primeiro-Ministro Abdalla Hamdok da 

República do Sudão; e 



2 

 

 União do Magrebe Árabe (AMU), 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 (GAN), Sr. Fayez 

Mustafa al-Sarraj, do Estado da Líbia. 

 Comunidade dos Estados do Sahel e do Sahara (CEN-SAD), Sua 

Excelência Sr. Amine Abba Sidick, o Ministro dos Negócios Estrangeiros 

do Chade, que participou em nome de Sua Excelência o Presidente Idriss 

Deby Itno da República do Chade; 

Participaram ainda na reunião em teleconferência o Presidente da Comissão da UA, 

Sr. Moussa Faki Mahamat e o Director do Centro Africano de Controlo e Prevenção 

de Doenças (Africa CDC), Dr. John Nkengasong, bem como os Enviados Especiais 

da UA para o combate à COVID-19. 

No seu discurso de abertura, Sua Excelência o Presidente Matamela Cyril 

Ramaphosa da República da África do Sul e o Presidente em exercício da União 

Africana, apresentou o objectivo da Reunião, que consistia na avaliação do 

progresso em relação à mobilização de apoio económico internacional para o 

combate continental ao novo coronavírus (COVID-19), e na orientação aos Enviados 

Especiais da UA para o combate à COVID-19 antes dos próximos compromissos 

críticos com instituições financeiras internacionais, e outros membros da 

comunidade internacional. A Reunião foi igualmente convidada a proceder à análise 

da situação em relação à implementação da Estratégia da UA para o combate à 

COVID-19 COVID-19. Neste sentido, a Reunião apresentou uma plataforma para os 

Presidentes das Comunidades Económicas Regionais fornecerem uma informação 

actualizada sobre os seus esforços de coordenação a nível regional, incluindo 

estratégias para responder e gerir de forma eficaz a ameaça que a pandemia 

representa. 

S.Ex.ª Presidente Ramaphosa expressou o seu profundo apreço aos Membros da 

Mesa e aos Presidentes das Comunidades Económicas Regionais (CER) pelo seu 

compromisso para com a implementação da Estratégia da UA para o combate à 

COVID-19 COVID-19. Nesse contexto, S.Ex.ª o Presidente Ramaphosa reiterou a 

importância da coordenação entre a UA e as CER, e no seio e entre as CER. 

Os Chefes de Estado e de Governo manifestaram a sua gratidão ao Presidente da 

Comissão da UA, S.Ex.ª o Sr. Moussa Faki Mahamat na sequência do seu informe 

sobre a implementação da Estratégia Africana de Combate à Pandemia da COVID-

19, especialmente os notáveis progressos na implementação da Parceria para a 

Aceleração da Testagem da COVID-19 (PACT), uma iniciativa com mais de dez (10) 

milhões de testes realizados desde o lançamento da PACT. Aprovaram igualmente 

a campanha recentemente lançada pelo Africa CDC da CUA sobre “África Contra a 

COVID-19: salvar vidas, economias e meios de subsistência”. 
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Os Chefes de Estado e de Governo tomaram nota e manifestaram o seu apreço 

pelo informe sobre a situação da pandemia da COVID-19 no continente, 

apresentada pelo Director do Africa CDC, Dr. Nkengasong. Observaram com 

preocupação o facto de terem sido confirmados mais de um (1) milhão de casos da 

pandemia da COVID-19 e mais de vinte e seis mil (26.000) mortes registadas em 

todo o continente. De igual modo, os Chefes de Estado e de Governo 

congratularam-se pela elevada taxa de recuperações no continente. Advertiram, no 

entanto, que a situação da pandemia da COVID-19 continua a ser grave e instaram 

os Estados-membros a terem cautela na atenuação das restrições à actividade 

socioeconómica. 

Os Chefes de Estado e de Governo reiteraram o seu apelo aos Estados-membros 

para que contribuam para o Fundo de Solidariedade da UA para o combate à 

COVID-19, que é fundamental para a implementação da estratégia continental de 

forma eficaz. Aprovaram a estratégia africana de desenvolvimento e acesso à 

vacinas da COVID-19 apresentada pelo Director do Africa CDC, e apelaram à 

aceleração do envolvimento africano no desenvolvimento de vacinas, do acesso 

africano ao fornecimento de vacinas, e à remoção de barreiras à distribuição e 

adopção de vacinas. Os Chefes de Estado e de Governo sublinharam que África 

deve tomar medidas apropriadas, como parte da sua estratégia, de modo a garantir 

o seu acesso pontual às vacinas da COVID-19 quando estas estiverem disponíveis. 

Embora os Chefes de Estado e de Governo tenham saudado a flexibilidade 

demonstrada pelas instituições financeiras e os seus desembolsos para os países 

africanos no combate à pandemia da COVID-19, renovaram o seu apelo para (a) 

uma moratória da dívida a ser redefinida e prorrogada até Dezembro de 2021, na 

expectativa da participação de instituições multilaterais e credores bilaterais fora do 

Clube de Paris; (b) uma solução favorável ao mercado, a fim de salvaguardar o 

acesso aos mercados do sector privado no futuro; (c) uma reconstituição rápida do 

Fundo de Redução da Pobreza e Crescimento do FMI (PRGT) e da Associação 

Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial (IDA); (d) uma decisão rápida 

sobre os Direitos de Saque Especiais (DSE); (e) um aumento geral de capital para o 

AFREXIMBANK que desempenhou um importante papel contra cíclico nos últimos 

meses; e (f) o FMI deve considerar uma segunda ronda de medidas antes do final 

do ano, e garantir que os países que até agora não tiveram acesso ao apoio sejam 

incluídos, tendo em conta os efeitos de vizinhança da exclusão desses países. 

Os Chefes de Estado e de Governo tomaram nota, com satisfação que, até agora, 

quarenta e seis (46) países subscreveram à Plataforma Africana de Fornecimento 

de Produtos Médicos que foi lançada em Junho de 2020, com vinte e três (23) 

países em vias de encomendar fornecimentos de produtos médicos através da 

Plataforma. 

Os Chefes de Estado e de Governo reafirmaram o seu apoio aos esforços 

continentais para a aquisição de importante equipamento de protecção individual e 
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outros materiais de diagnóstico e terapêuticos, e para garantir que os países 

africanos estejam na frente da fila logo que seja desenvolvida uma vacina. 

Os Chefes de Estado e de Governo saudaram os seis (6) países da Comunidade 

das Caraíbas (CARICOM) que aderiram à Plataforma Africana de Abastecimento de 

Produtos Médicos e que estão a adquirir produtos médicos através da plataforma. O 

alargamento e a inclusão de países irmãos da CARICOM na plataforma é uma 

manifestação concreta da cooperação e solidariedade com a diáspora. 

Os Chefes de Estado e de Governo enalteceram os Enviados Especiais pelos seus 

esforços para mobilizar recursos internacionais no sentido de apoiar os Estados-

membros no seu combate à pandemia e de mitigar os efeitos socioeconómicos 

negativos sobre a população de África. Foi igualmente reconhecido o excelente 

trabalho levado a cabo na Plataforma. 

Os Chefes de Estado e de Governo condenaram a mudança inconstitucional de 

governo no Mali, e apelaram à libertação imediata e incondicional de S.Ex.ª o 

Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, bem como dos membros do seu governo. 

Exigiram um restabelecimento rápido da ordem constitucional no país. Manifestaram 

ainda o seu apoio total à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 

(CEDEAO) pelos seus esforços contínuos em ajudar as partes interessadas do Mali 

a encontrarem uma solução consensual, pacífica e duradoura para a actual crise no 

país. 

Os Chefes de Estado e de Governo manifestaram a sua gratidão a S.Ex.ª  o 

Presidente Ramaphosa, por ter convocado a 3.ª Reunião da Mesa com os 

Presidentes das CER, e agradeceram-no pela sua liderança inspiradora neste 

momento de crise, transição e oportunidade em África e no mundo. 

Os Chefes de Estado e de Governo concordaram em continuar a seguir activamente 

esta questão. 

FIM. 


