
 

 

 

PRIMEIRO PLANO DE ACÇÃO (2008 –2010) 

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PARCERIA ESTRATÉGICA ÁFRICA-EU 

 

Introdução 

A Estratégia Conjunta África-UE identifica prioridades estratégicas no domínio da paz e da 

segurança, da governação democrática e dos direitos humanos, do comércio e da integração 

regional, bem como outras questões essenciais em matéria de desenvolvimento. Para implementar 

os compromissos assumidos na Estratégia Conjunta, a UE e a África abordarão e procurarão 

alcançar todos os objectivos identificados para todas as prioridades estratégicas, na perspectiva mais 

ampla de apoiar os países africanos nos seus esforços para atingir os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio até 2015. 

Todavia, para obter rapidamente resultados em relação aos objectivos essenciais da 

Declaração de Lisboa, será prestada especial atenção a determinadas acções prioritárias no período 

inicial de 2008-2010, que têm todas um impacto positivo na vida quotidiana dos cidadãos africanos 

e europeus. As Partes acordam em implementar essas acções prioritárias no contexto de "parcerias 

África-UE" específicas sobre assuntos de interesse comum, que trazem um valor acrescentado à 

cooperação e ao diálogo político existentes. As parcerias centrar-se-ão, nomeadamente, em acções a 

nível mundial, continental ou regional, o que apresenta uma clara vantagem comparativa em relação 

à cooperação a nível nacional, uma vez que os intervenientes dispõem assim de uma capacidade 

colectiva em termos de concretização. Além disso, continuarão a ser implementadas outras 

iniciativas e parcerias acordadas. Neste contexto, revestem-se de especial importância o 

desenvolvimento das infra-estruturas, como prioridade transversal, e a implementação da Parceria 

UE-África no domínio das Infra-Estruturas lançada em Adis Abeba em 24 de Outubro de 2007. 

As parcerias funcionarão sob a orientação e responsabilidade política da actual Tróica 

Ministerial África-UE, se for caso disso com o contributo das tróicas ministeriais sectoriais.  Os 

parceiros acordam também em tomar as medidas necessárias, no período inicial de 2008-2010, para 

estabelecer e implementar o quadro institucional. Os progressos serão acompanhados no quadro do 

Grupo de Acção Comum UE-UA, que informará os respectivos mandatários. 

As parcerias devem ser encaradas como relações políticas entre parceiros interessados que se 

organizaram voluntariamente em torno de uma visão comum no intuito de lançar acções concretas. 

Os actores envolvidos e a duração das parcerias variarão em função dos objectivos da cooperação. 

Cada uma dessas "parcerias África-UE" está aberta a um vasto leque de actores, que podem 

incluir a Comissão Europeia e a Comissão da UA, os Conselhos de Ministros da UE e da UA, o 

Secretariado do Conselho da UE, Estados-Membros da UE e Estados africanos, Parlamentos da UE 

e africanos, autoridades locais e descentralizadas, actores das sociedades civis da UE e da África, 

organizações sub-regionais africanas, instituições de investigação, organizações ou instituições 

internacionais e o sector privado.  

As acções realizadas no âmbito de cada uma dessas "parcerias UE-África" serão financiadas 

com recursos financeiros existentes ou novos, que poderão incluir, se for caso disso, o 10.º Fundo 

Europeu de Desenvolvimento (FED) e respectivas facilidades e fundos fiduciários, os instrumentos 



 

orçamentais pertinentes da UE (Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) e 

Instrumento de Financiamento da Cooperação para o Desenvolvimento) e os programas geográficos 

e temáticos deles decorrentes, contribuições bilaterais provenientes tanto de Estados africanos como 

de Estados da UE, contribuições de Estados terceiros interessados, de instituições financeiras 

internacionais, de organizações internacionais e de grupos da sociedade civil, bem como 

investimentos do sector privado. 

Parcerias e acções prioritárias 

Foram acordadas as seguintes parcerias e acções prioritárias: 

1. Parceria África-UE em matéria de paz e segurança 

o Reforçar o diálogo sobre os desafios que se colocam em matéria de paz e segurança; 

o Tornar plenamente operacional a Arquitectura Africana de Paz e Segurança; 

o Assegurar um financiamento previsível para as operações de apoio à paz sob liderança 

africana. 

2. Parceria África-UE em matéria de governação democrática e direitos humanos 

o Reforçar o diálogo a nível mundial e nas instâncias internacionais; 

o Promover o Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares e apoiar a Carta Africana da 

Democracia, das Eleições e da Governação; 

o Reforçar a cooperação no domínio dos bens culturais.  

3. Parceria África-UE em matéria de comércio, integração regional e infra-estruturas 

o Apoiar a agenda de integração africana; 

o Reforçar as capacidades africanas em matéria de regras, normas e controlo da qualidade; 

o Implementar a Parceria UE-África no domínio das Infra-Estruturas. 

4. Parceria África-UE em matéria de Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 

o Garantir a base política e financeira para a realização dos ODM; 

o Acelerar a realização das metas relativas à segurança alimentar dos ODM;  

o Acelerar a realização das metas relativas à saúde dos ODM; 

o Acelerar a realização das metas relativas à educação dos ODM. 

5. Parceria África-UE em matéria de energia 

o Implementar a Parceria Energética para intensificar a cooperação no domínio da segurança 

energética e do acesso à energia. 



 

6. Parceria África-UE em matéria de alterações climáticas 

o Elaborar uma agenda comum para as políticas e a cooperação no domínio das alterações 

climáticas; 

o Cooperar para combater a degradação dos solos e a aridez crescente, incluindo através da 

iniciativa "Muralha Verde para o Sara". 

7. Parceria África-UE em matéria de migração, mobilidade e emprego 

o Implementar a Declaração da Conferência de Tripoli sobre migração e desenvolvimento; 

o Implementar o Plano de Acção UE-África sobre o tráfico de seres humanos; 

o Implementar e assegurar o seguimento da Declaração de Ouagadougou de 2004 e do Plano 

de Acção sobre o emprego e a redução da pobreza em África. 

8. Parceria África-UE em matéria de ciência, sociedade da informação e espaço 

o Apoiar o desenvolvimento de uma sociedade da informação inclusiva em África; 

o Apoiar o desenvolvimento das capacidades científicas e tecnológicas em África e 

implementar o Plano de Acção consolidado africano para a ciência e a tecnologia; 

o Reforçar a cooperação em matéria de aplicações e tecnologias espaciais. 

Para um funcionamento eficaz: arquitectura institucional e implementação 

Para garantir a rápida e efectiva implementação da Estratégia Conjunta e das parcerias e acções 

prioritárias acordadas no presente primeiro plano de acção, assim como para promover a mais 

ampla co-responsabilidade e visibilidade possíveis deste processo, a UE e a África criarão a 

arquitectura institucional e as modalidades de implementação adequadas. Neste contexto, a UE 

e a África acordam nas seguintes acções: 

Em conjunto: 

 Estabelecer contactos mais frequentes entre os dirigentes políticos da África e da UE, em 

especial entre os Presidentes das instituições da UE e da UA; 

 Complementar as reuniões semestrais das tróicas de Ministros dos Negócios Estrangeiros 

com reuniões ministeriais sectoriais, consoante necessário; 

 Estabelecer mecanismos para uma cooperação e um diálogo mais estreitos entre o 

Parlamento Pan-Africano (PPA) e o Parlamento Europeu (PE), bem como entre o 

Conselho Económico, Social e Cultural (ECOSOCC) da UA e o Comité Económico e 

Social Europeu (CESE) e as autoridades locais; 

 Prosseguir as reuniões anuais entre os Colégios de Comissários da Comissão Europeia e da 

Comissão da UA e as reuniões semestrais do Grupo de Acção Comum UE-UA, e reforçar a 

sua eficácia através de uma preparação e fixação da agenda prévias e focalizadas, de uma 

identificação mais clara das prioridades e de uma maior continuidade operacional; 

 Estabelecer um mapeamento das redes existentes nas sociedades civis europeia e africana; 



 

 Estabelecer uma plataforma que permita aos institutos de investigação e grupos de reflexão 

europeus e africanos oferecer um aconselhamento político independente;  

 Criar um portal Web para facilitar as consultas com as organizações da sociedade civil antes 

da adopção de decisões políticas-chave; 

 Convidar os representantes das sociedades civis europeia e africana a exprimirem-se antes 

das reuniões das tróicas ministeriais; 

 Estabelecer um mecanismo de planeamento e fixação de prioridades para os futuros planos de 

acção; 

 Criar grupos conjuntos informais de peritos para todas as acções prioritárias identificadas no 

Plano de Acção. Estes grupos informais reunirão actores-chave africanos, europeus e 

internacionais (incluindo organizações da sociedade civil) com a competência e determinação 

necessárias para trabalhar na acção prioritária em causa. Os grupos debaterão a 

implementação e financiamento das respectivas acções prioritárias. Determinarão as suas 

próprias modalidades de funcionamento (composição, frequência e local das reuniões, 

coordenação com outros actores, presidência/secretariado, etc.), de modo a trabalharem com 

eficácia. Apresentarão relatórios à tróica e fornecerão contributos às reuniões das tróicas 

sectoriais; 

 Elaborar um relatório conjunto anual sobre os progressos realizados e a implementação do 

Plano de Acção, destinado a ser apresentado às reuniões das tróicas ministeriais; 

 Realizar uma terceira Cimeira UE-África no final de 2010, em África. Esta cimeira 

analisará os resultados do primeiro Plano de Acção e aprovará o plano de acção seguinte. 

Pela parte da UE: 

 Continuar a reforçar a coerência da acção da UE, em especial através: 

o da abertura de uma delegação da UE exclusivamente consagrada à União Africana, que 

representará a UE em todos os domínios de competência e actividade da UA;  

o de uma cooperação mais estreita entre as instituições de Bruxelas e de uma coerência 

reforçada no seio dessas instituições, tendo em vista uma efectiva implementação dos 

planos de acção; 

o de uma reflexão sobre as opções possíveis para um melhor ajustamento das políticas, 

instrumentos e procedimentos à necessidade de tratar a África como uma entidade única;  

 Realizar reuniões regulares entre as organizações da sociedade civil (OSC) e as instâncias 

pertinentes do Conselho sobre os progressos alcançados na implementação das parcerias pelas 

instituições e pelas OSC. 

Pela parte africana: 

 Reforçar o papel da União Africana e da sua Comissão na formulação e implementação das 

políticas e enquanto interlocutor para todas as questões relativas à Parceria África-UE; 

 Simplificar o quadro da integração regional, em articulação com os Acordos de Parceria 

Económica (APE) e racionalizar os APE, as Comunidades Económicas Regionais (CER) e as 

organizações sub-regionais no quadro estabelecido em Banjul; 



 

 Reforçar a cooperação entre as instituições da UA; 

 Realizar reuniões regulares entre as organizações da sociedade civil (OSC) e as instâncias 

pertinentes da UA sobre os progressos alcançados na implementação das parcerias pelas 

instituições e pelas OSC; 

 Reforçar ainda mais a Representação da UA em Bruxelas. 

*** 

As fichas a seguir apresentadas especificam pormenorizadamente, para cada uma das acções 

prioritárias África-UE, a respectiva motivação, objectivos, resultados esperados, acções previstas, e 

actores e recursos financeiros possíveis. 

 



 

 

 

(1) 

PARCERIA ÁFRICA-UE  

SOBRE PAZ E SEGURANÇA 

 

JUSTIFICAÇÃO  

A paz e a segurança são alicerces do progresso e do desenvolvimento sustentável. O objectivo da 

Estratégia Conjunta consiste em cooperar para reforçar a capacidade da África e da UE para dar 

resposta de forma atempada e adequada às ameaças no domínio da segurança, assim como para 

congregar esforços para fazer face aos desafios globais.  

ACÇÃO PRIORITÁRIA  1: REFORÇAR O DIÁLOGO SOBRE OS DESAFIOS NO DOMÍNIO DA PAZ E DA 

SEGURANÇA 

Objectivo 

 Chegar a posições comuns e executar abordagens comuns relativamente aos desafios no 

domínio da paz e da segurança em África, na Europa e a nível mundial.  

Resultados esperados  

 Maior entendimento comum sobre as causas dos conflitos e respectiva resolução; 

 Cooperação reforçada em matéria de prevenção, gestão e resolução de conflitos, incluindo a 

reconstrução após os conflitos e a consolidação da paz a longo prazo; 

 Melhor coordenação das abordagens e iniciativas a nível continental e regional; 

 Maior cooperação entre a UE e África e maior influência nas instâncias internacionais e 

mundiais. 

Actividades 

 Manter um diálogo sistemático e regular sobre todas as questões relacionadas com a paz e a 

segurança, a nível técnico e de altos funcionários e a nível político, segundo as modalidades 

que se revelarem mais eficazes. Este diálogo poderá também incluir instrumentos 

inovadores, como a análise da sensibilidade aos conflitos; 

 Realizar consultas, segundo as modalidades apropriadas, entre o Conselho para a Paz e a 

Segurança da UA (CPS UA) e o Comité Político e de Segurança da UE (CPS); 

 Facilitar consultas ad hoc para trocar pontos de vista e assegurar a coordenação ao mais alto 

nível político; 



 

 Coordenar esforços nas instâncias internacionais relevantes sobre problemas globais de 

interesse comum; 

 Estabelecer mecanismos de consulta a nível de embaixadores, em especial em Adis-Abeba, 

Bruxelas e Nova Iorque; 

 Reforçar as capacidades e a cooperação na luta contra o terrorismo; 

 Reforçar as capacidades, a criação de redes, a cooperação e o intercâmbio de informações 

sobre armas ligeiras e de pequeno calibre (ALPC), explosivos remanescentes de guerra 

(ERG) e minas antipessoais (MAP), bem como lutar contra o tráfico ilícito de armas; 

 Reforçar a partilha de análises e relatórios sobre crises e situações de conflito, 

nomeadamente sobre as suas causas profundas, e criar as estruturas de segurança necessárias 

para o intercâmbio de informações sensíveis; 

 Assegurar a aplicação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

sobre o papel das mulheres em situações de conflito e de pós-conflito e da Resolução 1612 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a participação das crianças em conflitos 

armados; 

 Aumentar a sensibilização através de campanhas em que participem ONG africanas e 

europeias que abordem a problemática dos direitos humanos, das questões de género e das 

crianças afectadas por conflitos armados; 

 Realizar missões conjuntas de avaliação em áreas afectadas por conflitos e em situações de 

pós-conflito e lançar iniciativas conjuntas quando adequado;  

 Facilitar o intercâmbio de experiências e ensinamentos obtidos entre mediadores da UE e 

mediadores africanos;  

 Aumentar a cooperação e reforçar o diálogo sobre questões relativas à relação existente 

entre segurança e desenvolvimento, nomeadamente a identificação e utilização das melhores 

práticas. 

 Intervenientes 

 Comissão da UA, Estados africanos, PSC UA, mecanismos regionais para a prevenção, 

gestão e resolução de conflitos, Parlamento Pan-Africano, ECOSOCC, Comissão Africana 

dos Direitos do Homem e dos Povos, Centro Africano de Estudos e Investigação sobre 

Terrorismo (CAEIT); 

 Comissão Europeia, AR/Secretariado do Conselho e Estados-Membros da UE; 

 Chefes de Missão africanos e da UE em Adis-Abeba, Bruxelas e Nova Iorque; 

 Centros de investigação, centros de formação, grupos de reflexão e intervenientes relevantes 

da sociedade civil; 

 Autoridades locais africanas e europeias. 

 Financiamento  

 Fundo para a Paz da UA; 



 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e da 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Mecanismo de Apoio à Paz em África (MAP), 

o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP), o Instrumento de Cooperação para 

o Desenvolvimento (ICD), o Instrumento de Estabilidade (IE) e o Orçamento PESC; 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 2: PLENA OPERACIONALIDADE DA ARQUITECTURA AFRICANA DA PAZ E 

SEGURANÇA (AAPS) 

Objectivo 

 Funcionamento efectivo da Arquitectura Africana da Paz e Segurança para fazer face aos 

desafios em matéria de paz e segurança em África. 

Resultados esperados  

 Plena operacionalidade das várias componentes da AAPS, em especial o Sistema 

Continental de Alerta Rápido, o Painel dos Sábios e a Força Africana de Alerta; 

 Capacidades reforçadas da UA e dos mecanismos regionais; 

 Progressos concretos na prevenção, gestão e resolução dos conflitos; 

 Reforço da capacidade de África através da execução das propostas relevantes do Plano de 

Acção e do Conceito da UE neste domínio adoptado em Maio de 2007. 

Actividades 

 Pôr em funcionamento o Sistema Africano de Alerta Rápido e facilitar a cooperação entre o 

Gabinete de Crise da UA e as estruturas homólogas da UE; 

 Envidar esforços para tornar operacional a Força Africana de Alerta e a sua dimensão civil, 

nomeadamente mediante concessão de assistência da UE às brigadas regionais em matéria 

de formação, realização de exercícios, validação e logística (tais como a iniciativa Euro-

RECAMP); 

 Facilitar os cursos de formação, o intercâmbio de peritos e de informações, a organização de 

seminários e iniciativas conjuntas a nível continental, sub-regional e nacional; 

 Aumentar a coerência entre as diferentes políticas, iniciativas, instrumentos financeiros e 

todos os intervenientes relevantes;  

 Organizar regularmente reuniões de coordenação específicas; 

 Criar e habilitar uma Rede  UE-África da sociedade civil capaz de apoiar iniciativas em 

matéria de paz e segurança; 

 Reforçar os mecanismos de prevenção de conflitos e a reconstrução efectiva pós-conflito, 

nomeadamente através de um reforço do papel das mulheres; 



 

 Reforçar as capacidades, a criação de redes e a colaboração entre a UA e a UE relativamente 

à aplicação da Política da UA sobre reconstrução e desenvolvimento em situações de pós-

conflito. 

Intervenientes 

 Comissão da UA, Estados africanos, PSC UA e mecanismos regionais para a prevenção, 

gestão e resolução de conflitos; 

 Comissão da UE, Secretariado do Conselho e Estados-Membros da UE; 

 Centros de investigação, grupos de reflexão e intervenientes relevantes da sociedade civil; 

 ONU, G-8 e outros intervenientes internacionais relevantes. 

Financiamento 

 Fundo para a Paz da UA 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Mecanismo de Apoio à Paz em África (MAP), 

o IEVP, o ICD, o Instrumento de Estabilidade (IE) e o Orçamento PESC; 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 3: PREVISIBILIDADE DO FINANCIAMENTO PARA AS OPERAÇÕES DE APOIO À 

PAZ CONDUZIDAS POR ÁFRICA 

Objectivo 

 Proporcionar à UA e aos mecanismos regionais os meios financeiros que lhes permitam 

planear e conduzir operações de apoio à paz. 

Resultados esperados 

 Redução dos défices de financiamento e da situação de incerteza que é prejudicial para as 

operações africanas de apoio à paz; 

 Uma  realização mais efectiva destas operações. 

Actividades 

 Tomar medidas para criar um mecanismo de financiamento previsível e sustentável, a partir 

da experiência do Mecanismo de Apoio à Paz em África (MAP) e das contribuições 

bilaterais dos Estados-Membros da UE e da UA; 

 Trabalhar com o G-8 e outros membros da comunidade internacional para contribuir para o 

financiamento das operações africanas de apoio à paz; 

 Trabalhar em conjunto para criar, no quadro do Capítulo VIII da Carta das Nações Unidas, 

um mecanismo das Nações Unidas para prestar apoio financeiro sustentável, flexível e 



 

previsível às operações de manutenção da paz conduzidas pela UA, ou sob a sua autoridade, 

com o acordo do Conselho de Segurança das Nações Unidas.   

Intervenientes 

 Comissão da UA, Estados africanos; 

 Comissão Europeia, Conselho da UE, Estados-Membros da UE; 

 Intervenientes interessados, como a ONU, o G-8 e outros parceiros. 

Financiamento  

 Fundo para a Paz da UA; 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e da 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Mecanismo de Apoio à Paz em África (MAP), 

o IEVP, o ICD, o Instrumento de Estabilidade (IE) e o Orçamento PESC.  

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos, bem como de 

outros parceiros. 



 

 

 

(2) 

PARCERIA ÁFRICA-UE 

 SOBRE GOVERNAÇÃO DEMOCRÁTICA E DIREITOS HUMANOS 

 

JUSTIFICAÇÃO  

A governação democrática e os direitos humanos são elementos essenciais para o desenvolvimento 

sustentável e para a cooperação entre parceiros e fazem parte integrante dos valores fundamentais 

tanto da UE como da UA. A Parceria África-UE sobre governação democrática e direitos humanos 

possibilitará um diálogo e uma cooperação globais entre os dois continentes sobre diferentes 

aspectos e conceitos, como o reforço das capacidades locais, a protecção dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais para todos, os princípios democráticos, o Estado de direito e o acesso 

equitativo à justiça, a gestão dos recursos naturais, a luta contra a corrupção e a fraude, a 

responsabilização pela gestão dos fundos públicos, o desenvolvimento e as reformas institucionais, 

a governação global e a reforma do sector da segurança.  

ACÇÃO PRIORITÁRIA 1 – REFORÇAR O DIÁLOGO A NÍVEL MUNDIAL E NAS INSTÂNCIAS 

INTERNACIONAIS 

Objectivos  

 Posições comuns e iniciativas específicas sobre aspectos fundamentais das agendas da 

governação e dos direitos humanos;  

 Coordenação das posições a assumir sobre questões globais em instâncias internacionais 

como o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a 2.ª e 3.ª Comissões da AG 

das Nações Unidas, a Conferência dos Estados Parte na UA e o Comité Administrativo de 

Coordenação das Nações Unidas; 

 Cooperação na prevenção e na luta contra o terrorismo internacional, a droga e o crime 

organizado. 

Resultados esperados  

 Ratificação e execução do arsenal legislativo internacional e continental (convenções das 

Nações Unidas, Convenção sobre os Direitos da Criança, convenções da OIT, 

recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional); 

 Progressos no cumprimento das obrigações internacionais no domínio da governação 

democrática e dos direitos humanos; 

 Maior influência através de uma coordenação das posições da UE e da UA no Conselho dos 

Direitos Humanos; 



 

 Reforço da cooperação na luta contra a corrupção; 

 Progressos na área da prevenção dos tratamentos desumanos e da tortura e da promoção da 

justiça internacional. 

Actividades 

 Desenvolver uma plataforma para o diálogo sobre todas as questões de interesse mútuo 

atinentes à governação, nomeadamente questões políticas, direitos humanos, direitos da 

criança, igualdade de género e governação local, bem como sobre "situações de fragilidade" 

e sobre a pena de morte;  

 Manter e prosseguir neste contexto um diálogo específico a nível de altos funcionários sobre 

direitos humanos, acompanhado de um diálogo entre as sociedades civis de África e da UE;  

 Reforçar a cooperação em instâncias mundiais sobre questões relacionadas com a 

organização e observação de actos eleitorais; 

 Reforçar a cooperação na luta contra a corrupção a título da Convenção das Nações Unidas 

sobre a Luta contra a Corrupção, a Convenção da UA relativa à Prevenção e Combate à 

Corrupção e outros instrumentos relevantes; 

 Reforçar a cooperação no contexto de iniciativas internacionais de combate ao comércio 

ilegal de recursos naturais, como o Processo de Kimberley e a FLEGT- Aplicação da 

Legislação, Governação e Comércio no Sector Florestal;  

 Promover a transparência na gestão dos recursos naturais e proceder a um diálogo sobre 

iniciativas internacionais relevantes, como a Iniciativa de Transparência na Indústria 

Extractiva (EITI); 

 Acelerar a criação de capacidades e o intercâmbio de informações sobre a luta contra o 

terrorismo, as drogas e o crime organizado, incluindo o tráfico de seres humanos; 

 Reforçar a cooperação sobre os direitos das mulheres e a saúde e os direitos sexuais e 

reprodutivos (SRHRs), tal como definidos pela Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD); 

 Reforçar a representação das redes de crianças africanas no Fórum da Criança da UE. 



 

Intervenientes 

 Estados africanos, Comissão da UA/NEPAD, Parlamento Pan-Africano, Tribunal de Justiça 

Africano, Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, outras instituições pan-

africanas, Comunidades Económicas Regionais (CER), grupos de reflexão africanos; 

 Estados-Membros e Conselho da UE, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, outras 

instituições e agências da UE, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem; 

 Autoridades descentralizadas, Parlamentos e organizações da sociedade civil; 

 Agências e programas das Nações Unidas e organizações internacionais especializadas, 

nomeadamente o Comité sobre os direitos da criança (CDC). 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o IEVP, o ICD, o Instrumento de Estabilidade 

(IE) e o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH); 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Instrumentos do Banco Africano de Desenvolvimento. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 2 – PROMOVER O MECANISMO AFRICANO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES 

(MAAP) E APOIAR A CARTA AFRICANA SOBRE DEMOCRACIA, ELEIÇÕES E GOVERNAÇÃO 

Objectivos  

 Uma arquitectura africana de governação mais eficaz através de um apoio reforçado à 

aplicação dos resultados do processo MAAP e à aplicação da Carta Africana da Democracia, 

Eleições e Governação;  

 Reforço das capacidades de luta contra a corrupção;  

 Melhoria da eficácia e eficiência dos serviços públicos e da administração em África; 

 Maior sensibilização para os processos MAAP nos países africanos.  

Resultados esperados  

 Consolidação de uma arquitectura pan-africana de governação efectiva e operacional através 

da ratificação e reforço da aplicação dos instrumentos correspondentes; 

 Reforço da cooperação tendo em vista a aplicação das recomendações do processo MAAP. 

Actividades 

 Reforçar o diálogo e a cooperação sobre a aplicação das recomendações do processo 

MAAP;  



 

 Acelerar o apoio da UE à arquitectura pan-africana de governação, incluindo a Carta 

Africana sobre Democracia, Eleições e Governação;  

 Acelerar a ratificação e a aplicação da Carta Africana sobre Democracia, Eleições e 

Governação; 

 Reforçar as capacidades da UA, das instituições regionais e nacionais e da sociedade civil 

nas áreas da organização e observação de actos eleitorais; 

 Promover a participação das mulheres nos processos políticos e na governação; 

 Reforçar as capacidades de organizações independentes para lutar contra a corrupção, a 

impunidade e a fraude. 

Intervenientes 

 Estados africanos, Comissão da UA/Secretariado NEPAD, Secretariado do MAAP, 

Parlamento Pan-Africano, outras instituições pan-africanas, CER; 

 Estados-Membros e Conselho da UE, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, outras 

instituições e agências da UE; 

 Autoridades locais e descentralizadas; 

 Intervenientes da sociedade civil, universidades e institutos de investigação; 

 Organizações das Nações Unidas e organizações internacionais especializadas. 

Financiamento  

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e da 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o IEVP, o ICD, o Instrumento de Estabilidade 

(IE) e o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH);  

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Banco Africano de Desenvolvimento. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 3 – REFORÇAR A COOPERAÇÃO NA ÁREA DOS BENS CULTURAIS 

Objectivo  

 Reforço da cooperação na área dos bens culturais e alargamento dessa cooperação para 

abarcar outras actividades culturais. 

Resultados esperados  

 Posições comuns sobre políticas, estratégias e cooperação na área dos bens culturais; 

 Reforço da cooperação e dos intercâmbios entre os agentes culturais europeus e africanos, 

como os museus, artistas, peritos e institutos de investigação; 



 

 Progressos na aplicação dos instrumentos internacionais pertinentes para facilitar a 

protecção e a promoção dos bens culturais e para lutar contra o tráfico ilícito de bens 

culturais;  

 Progressos no processo de retorno aos seus países de origem de bens culturais adquiridos 

ilicitamente em conformidade com as convenções internacionais aplicáveis neste contexto; 

 Intensificação da cooperação para facilitar a protecção e a promoção dos diferentes modos 

de expressão cultural e da diversidade cultural. 

Actividades 

 Proceder a um inventário da cooperação na área dos bens culturais entre a África e a Europa; 

 Intensificar o intercâmbio de informações sobre os bens culturais africanos existentes na UE 

e nos países africanos, com vista a criar uma base de dados; 

 Instaurar um diálogo e uma cooperação efectivos em matéria de retorno dos bens culturais 

ilicitamente adquiridos, incluindo o intercâmbio de experiências e a partilha de boas 

práticas; 

 Criar mecanismos apropriados para lutar contra o comércio ilícito de bens culturais; 

 Incentivar a assinatura e a ratificação de todas as convenções internacionais pertinentes em 

matéria de bens culturais e apoiar a elaboração de legislação neste domínio; 

 Criar capacidades nos países africanos e prestar-lhes assistência técnica, em especial em 

áreas como o estabelecimento de sistemas de inventário de bens culturais, formação do 

pessoal técnico, criação de sistemas de protecção e segurança para proteger e preservar os 

bens e instituições culturais, aumentar a sensibilização entre proprietários, curadores e 

outros intervenientes e reforçar as instituições; 

 Reforçar o diálogo entre as delegações africanas e da UE na UNESCO; 

 Promover a Cultura para o Desenvolvimento e reforçar a salvaguarda dos locais africanos 

que constituem Património Mundial e da diversidade das expressões culturais; 

 Iniciar um diálogo e uma cooperação efectivos no domínio da cultura, da promoção de 

intercâmbios e de iniciativas de geminação na área das expressões e da diversidade culturais 

e do desporto; 

 Tomar as medidas necessárias para integrar plenamente a cultura local na cooperação para o 

desenvolvimento. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos, Parlamento Pan-Africano; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE, Parlamento Europeu; 

 UNESCO e outras organizações internacionais;  

 Intervenientes da sociedade civil na área da cultura e do desporto; 



 

 Museus, universidades e institutos de investigação. 

Financiamento  

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o IEVP, o ICD, o Instrumento de Estabilidade 

(IE) e o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH);  

 Contribuições dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Sector privado, organizações internacionais. 



 

 

 

(3) 

PARCERIA ÁFRICA-UE  

SOBRE COMÉRCIO, INTEGRAÇÃO REGIONAL E INFRA-ESTRUTURAS 

 

JUSTIFICAÇÃO  

O aumento do comércio e o aprofundamento da integração regional são contributos essenciais para 

o desenvolvimento, o crescimento económico e o emprego, bem como para a eliminação da 

pobreza. Serão desenvolvidos novos esforços, nomeadamente a fim de reforçar as agendas de 

integração africanas, tanto a nível regional como pan-africano, e de reforçar as capacidades 

africanas para cumprir regras, normas e requisitos de qualidade, que são essenciais para permitir um 

acesso efectivo aos mercados regionais e internacionais.  

A África adoptou a integração socioeconómica e política como uma estratégia de desenvolvimento 

fundamental. A UE realizou um processo de integração com êxito e a partilha da sua experiência 

com África poderá ser útil.  

A UE e a África estão determinadas a suprimir todos os entraves que se colocam no acesso ao 

mercado. As iniciativas de reforço das capacidades neste domínio concentrar-se-ão, nomeadamente, 

nas medidas sanitárias e fitossanitárias. As Comunidades Económicas Regionais (CER) em África 

são intervenientes essenciais para facilitar estes processos de harmonização e reforço das 

capacidades.  

ACÇÃO  PRIORITÁRIA N.° 1: APOIAR A AGENDA DE INTEGRAÇÃO AFRICANA 

Objectivo  

 Integração socioeconómica e política do continente em conformidade com o Tratado que 

institui a Comunidade Económica Africana (Tratado de Abuja). 

Resultados esperados 

 Um processo de integração acelerada com a participação de todos os interessados, incluindo 

os do sector informal; 

 Uma maior coerência e convergência dos processos de integração entre a Comissão da 

União Africana e as CER; 

 Reforço das capacidades africanas para executar a agenda de integração; 

 Sinergias entre os processos de integração africana e os acordos de parceria económica 

(APE), a Parceria Euro-Mediterrânica e os acordos bilaterais de comércio. 



 

Actividades 

 Executar o programa mínimo de integração para as Comunidades Económicas Regionais 

(CER); 

 Assegurar que os APE apoiam os esforços de integração regional de África; 

 Realizar o estudo sobre a quantificação dos cenários no contexto do processo de 

racionalização; 

 Reforçar o papel da União Africana no acompanhamento dos APE e da Parceria 

Euro-Mediterrânica que envolve os países do Norte de África; 

 Reforçar a capacidade da Comissão da União Africana, das CER e dos países africanos para 

coordenarem e executarem eficazmente a agenda de integração (incluindo no domínio da 

formação política e das negociações comerciais); 

 Implicar outros interessados, tais como o sector privado, a sociedade civil e os parceiros na 

cooperação para participarem e apoiarem o processo de integração; 

 Aplicar a Carta Africana sobre Estatísticas e proceder ao intercâmbio de informações 

estatísticas e outras, entre a UE e os países africanos. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados Africanos, Parlamento Pan-Africano e CER; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE, Parlamento Europeu; 

 Assembleia Parlamentar Paritária (APP); 

 Organizações pan-africanas, tais como Cidades e Governos Locais Unidos-África, Instituto 

Africano da Governança, Aliança para refundar a governança em África; 

 Sociedade civil, sector privado, autoridades locais, Comissão Económica para a África 

(CEA), Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e outras partes interessadas. 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.° FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e 

Parceria (IEVP) e o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD); 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados Africanos; 

 BAD, Banco Europeu de Investimento (BEI). 



 

ACÇÃO  PRIORITÁRIA N.° 2: REFORÇAR AS CAPACIDADES AFRICANAS NO DOMÍNIO DAS 

REGRAS, NORMAS E CONTROLO DA QUALIDADE 

Objectivos 

 Reforço da capacidade das administrações, produtores e exportadores a todos os níveis para 

cumprir os requisitos regulamentares dos mercados de exportação em África e na UE, 

permitindo assim a diversificação para além dos produtos transformados simples; 

 Aumento da competitividade da agricultura e da indústria agro-alimentar africanas, com 

especial atenção para as normas sanitárias e fitossanitárias (NSF). 

Resultados esperados 

 Produtores e exportadores mais bem informados capazes de cumprir as regras e os requisitos 

da regulamentação dos mercados de exportação; 

 Um número suficiente de inspectores e funcionários aduaneiros qualificados para facilitar 

eficazmente as exportações; 

 Um número suficiente de laboratórios bem equipados e acreditados, a partilhar 

eventualmente entre vários países, para o ensaio e a certificação das exportações; 

 Acordos de reconhecimento mútuo sobre determinadas normas; 

 Uma rede para a troca de informações sobre o acesso ao mercado, normas e 

regulamentações técnicas; 

 Diversificação das exportações; 

 Progresso na eliminação dos entraves não pautais ao comércio a nível intra-regional. 

Actividades 

 Proporcionar formação, nomeadamente nos domínios das técnicas de Inspecção, normas, 

garantia da qualidade, acreditação, metrologia, níveis máximos de resíduos, para os 

inspectores e os funcionários aduaneiros que lidam com as exportações; 

 Reabilitar e modernizar os laboratórios de ensaio e certificação africanos, alguns dos quais 

podem ser partilhados por vários países, a fim de lhes permitir desempenhar de forma mais 

eficaz as suas funções; 

 Negociar acordos de reconhecimento mútuo, conforme necessário, sobre certas normas; 

 Criar uma plataforma para partilhar informações sobre questões e evoluções pertinentes, 

nomeadamente em matéria de acesso ao mercado, normas e regulamentação do mercado; 

 Melhorar os conhecimentos técnicos a fim de assegurar eficácia e transparência a nível do 

funcionamento dos serviços de Inspecção dos produtos alimentares destinados ao consumo 

humano e animal; 



 

 Reforçar os sistemas de sanidade animal, fitossanidade e segurança dos alimentos que têm 

por base a análise dos riscos; 

 Apoiar a participação dos países africanos em organizações que estabelecem as normas 

sanitárias e fitossanitárias (NSF). 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados Africanos, Parlamento Pan-Africano e CER; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE, Parlamento Europeu;  

 Sociedade civil, sector privado, CEA, BAD e outras partes interessadas; 

 Organizações que estabelecem as normas sanitárias e fitossanitárias. 

 Financiamento  

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.° FED, o IEVP e o ICD;  

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados Africanos; 

 Banco Africano de Desenvolvimento e Banco Europeu de Investimento. 

ACÇÃO  PRIORITÁRIA N.° 3: APLICAR A PARCERIA UE-ÁFRICA EM MATÉRIA DE 

INFRA-ESTRUTURAS 

Objectivo 

 Melhoria das infra-estruturas e dos serviços africanos e sua manutenção. 

Resultados esperados 

 Reforço da integração e das trocas comerciais continentais e regionais através do 

estabelecimento de melhores ligações; 

 Melhoria das redes de infra-estruturas e serviços; 

 Reforço das capacidades africanas na gestão das infra-estruturas e no desenvolvimento de 

políticas; 

 Aumento da participação do sector privado no desenvolvimento das infra-estruturas, 

nomeadamente através de parcerias entre os sectores público e privado; 

 Aumento dos investimentos nas infra-estruturas físicas e sua manutenção; 

 Melhor gestão dos sistemas fluviais comuns. 

Actividades 



 

 Aplicar a Parceria UE-África em matéria de infra-estruturas assinada em Addis-Abeba, em 

24 de Outubro de 2007, nomeadamente assegurando a plena operacionalidade do Comité de 

Orientação da Parceria; 

 Apoiar a aplicação das iniciativas da NEPAD em matéria de infra-estruturas, incluindo o 

Fundo Pan-Africano para o Desenvolvimento de Infra-estruturas; 

 Melhorar a conjuntura jurídica e regulamentar para as parcerias entre os sectores público e 

privado; 

 Reforçar as capacidades no domínio das normas e regulamentação de segurança, 

nomeadamente para os transportes aéreos e marítimos. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados Africanos, Parlamento Pan-Africano e CER; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE, Parlamento Europeu;  

 Sociedade civil, sector privado, CEA, BAD e outras partes interessadas; 

Financiamento  

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.° FED, o IEVP e o ICD;  

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados Africanos; 

 BAD e BEI; 

 Sector Privado. 



 

 

 

(4) 

PARCERIA ÁFRICA-UE  

SOBRE OS OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO 

 

JUSTIFICAÇÃO 

Muitos países africanos confrontam-se com grandes dificuldades para alcançarem os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM) em 2015 e terão necessidade de intensificar os esforços numa 

vasta gama de domínios para alcançarem esses objectivos. Tais esforços devem traduzir-se em 

acções concretas que permitam fazer face às lacunas existentes no plano da elaboração de políticas, 

bem como da previsibilidade do financiamento, da recolha de dados e das capacidades de execução. 

As crianças, as questões de género, o VIH/Sida e o ambiente serão considerados  prioridades 

transversais.  

Esta parceria África-UE constituirá um fórum para um diálogo sobre as políticas mais aprofundado 

entre os dois continentes, bem como para a cooperação e a definição de acções conjuntas a todos os 

níveis, tendo em vista a concretização dos ODM em todos os países africanos. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 1: CRIAR CONDIÇÕES EM MATÉRIA DE POLÍTICAS E DE FINANCIAMENTO 

PARA CONCRETIZAR OS ODM  

Objectivo 

 Colmatar as lacunas existentes no plano das políticas e do financiamento de modo a atingir 

os ODM. 

Resultados esperados  

 Diálogo África-UE sobre as politicas e posições comuns que visem tanto a adopção de 

medidas que produzam efeitos rapidamente como de acções sustentáveis a mais longo prazo, 

tendo em vista a concretização dos ODM. Estas iniciativas serão desenvolvidas no âmbito 

das parcerias mundiais e das instâncias internacionais, nomeadamente o comité de 

acompanhamento da execução dos ODM em África (MDG Africa Steering Committee), 

presidido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas;  

 Abordagens integradas, abrangentes e equilibradas para todos os ODM; 

 Reforço da capacidade institucional e melhor coordenação no âmbito da UA e entre esta e a 

UE para atingir os ODM; 

 Melhor colaboração entre as organizações das sociedades civis africana e europeia e outros 

intervenientes não estatais.  

Actividades 



 

 Desenvolver avaliações, análises e abordagens conjuntas a fim de reforçar a apropriação por 

parte de cada país e de ultrapassar as lacunas existentes a nível da previsibilidade dos 

financiamentos a longo prazo e do desenvolvimento dos recursos humanos; 

 Fortalecer os sistemas nacionais de planeamento, controlo e avaliação para atingir os ODM 

centradas nas pessoas; 

 Partilhar os resultados das duas actividades acima mencionadas com todos os interlocutores 

relevantes, em especial com o comité de acompanhamento da execução dos ODM em África 

(MDG Africa Steering Committee), presidido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas; 

 Envidar esforços para que o compromisso assumido pela UE no sentido de conceder 

colectivamente uma APD de 0,56% do RNB até 2010 seja cumprido, o que constitui uma 

etapa intermédia da meta fixada pela ONU de 0,7% até 2015;  

 Actuar em conformidade com a Declaração de Paris e reforçar a coordenação entre os 

doadores e com os governos parceiros; 

 Instaurar um sistema que tome em linha de conta os direitos das pessoas com deficiência e 

das populações mais vulneráveis nas intervenções que visam alcançar os ODM; 

 Avaliar e desenvolver as capacidades institucionais para reforçar o papel da UA e da UE, 

bem como a colaboração entre estas instituições, no âmbito de acções concretas no sentido 

de atingir os ODM directamente relacionados com as pessoas; 

 Fortalecer a coordenação entre a UA, a UE e as organizações da sociedade civil no âmbito 

das reuniões das parcerias mundiais e das instâncias internacionais; 

 Estabelecer mecanismos efectivos para melhorar a colaboração entre os peritos europeus e 

africanos, tais como grupos de trabalho conjuntos, iniciativas de geminação e visitas de 

intercâmbio; 

 Intensificar a criação de redes entre organizações das sociedades civis africana e europeia e 

assegurar que a sociedade civil contribua de forma efectiva para o diálogo sobre as políticas 

a adoptar. 

Intervenientes 

 Comissão da UA, Estados africanos e CER; 

 Comissão Europeia, Conselho e Estados-Membros da UE; 

 Parlamentos africanos e da UE; 

 Organizações da sociedade civil; 

 Sector privado; 

 Agências das Nações Unidas, tais como UNICEF, UNESCO, ONU-SIDA, OMS, PNUD, 

UNIFEM, FNUAP; 

 BEI, BAD e outras instituições financeiras internacionais; 



 

 Parcerias mundiais, incluindo o Fundo Mundial de luta contra o VIH/sida, a tuberculose e o 

paludismo, Iniciativa de Execução Acelerada “Educação para Todos”, Coligação Global 

sobre Mulheres e SIDA, Parceria Internacional para a Saúde; 

 Autoridades locais africanas; 

 Secretariado da Década Africana das Pessoas com Deficiência. 

 Financiamento  

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o IEVP, o ICD; 

 Contribuições directas dos Estados africanos, dos Estados-Membros da UE e do sector 

privado; 

 Parcerias mundiais, incluindo o apoio por parte dos Estados africanos e dos Estados-

Membros da UE a estas iniciativas. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 2: ACELERAR A CONCRETIZAÇÃO DAS METAS RELATIVAS À SEGURANÇA 

ALIMENTAR PREVISTAS NOS ODM 

Objectivo 

 Realizar progressos substanciais em todos os países africanos no que respeita à meta 

prevista nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio que consiste em reduzir para 

metade, até 2015, a proporção da população afectada pela fome. 

Resultados esperados 

 Melhoria do acesso aos produtos alimentares;  

 Aumento das taxas de crescimento da agricultura e da produtividade agrícola e redução da 

pobreza nas zonas rurais; 

 Inclusão da agricultura e da segurança alimentar, enquanto partes integrantes e estratégicas da 

agenda de desenvolvimento aos níveis nacional, regional e continental;  

 Melhoria da governação no sector agrícola, designadamente em matéria de medidas sanitárias 

e de gestão das terras e dos recursos haliêuticos e florestais; 

 Progressos na aplicação dos compromissos de Maputo, nomeadamente no que se refere à 

afectação de 10% dos orçamentos nacionais africanos ao sector agrícola e ao 

desenvolvimento rural; 

 Intensificação do comércio intra-africano de produtos agrícolas, nomeadamente de produtos 

alimentares de base; 

 Redução da subnutrição, em especial a subnutrição crónica e aguda das crianças com menos 

de cinco anos, bem como da mortalidade materno-infantil; 



 

 Melhoria dos sistemas de alerta rápido em matéria de segurança alimentar; 

 Aplicação mais generalizada dos sistemas de garantia dos rendimentos/ transferências 

sociais; 

 Diminuição da vulnerabilidade nas comunidades onde prevalece a insegurança alimentar. 

Actividades 

 Acelerar o desenvolvimento e a execução do terceiro pilar do Programa Integrado para o 

Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP) aos níveis regional e nacional, 

procurando um maior envolvimento dos intervenientes não estatais, tais como as associações 

de agricultores; 

 Intensificar a investigação agrícola e reforçar a cooperação e a coordenação institucionais 

entre os sistemas nacionais de investigação agrícola e os programas de investigação 

regionais e internacionais, nomeadamente com os institutos de investigação da UE no 

âmbito da nova parceria no domínio da  agricultura entre a UE e África; 

 Eliminar os pontos de estrangulamento do comércio intra-africano de produtos agrícolas, 

designadamente de produtos alimentares de base; 

 Incluir indicadores relacionados com a agricultura e a segurança alimentar nos programas de 

apoio orçamental; 

 Reforçar as representações regionais e continentais de produtores e de organizações 

profissionais, para que possam efectivamente agir em defesa dos seus interesses e como 

grupos de pressão;  

 Reforçar as capacidades nacionais e regionais de controlo dos níveis agudos e  crónicos da 

subnutrição; 

 Consolidar os sistemas de informação e as capacidades em matéria de segurança alimentar 

aos níveis continental e regional a fim de fazer face às crises de penúria alimentar. 

Intervenientes 

 Comissão da UA /NEPAD, Estados africanos, CER; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE; 

 Instituições coordenadoras dos pilares do CAADP, tais como o Fórum para a Investigação 

Agrícola em África (FARA);  

 Sector privado, sociedade civil, autoridades locais e operadores económicos; 

 Organizações internacionais, incluindo o Programa Alimentar Mundial (PAM), o Fundo 

Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e a Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO). 

Financiamento 



 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o IEVP, o ICD; 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Bancos de desenvolvimento e fundações privadas; 

 Sector privado; 

 Autoridades locais africanas. 

 ACÇÃO PRIORITÁRIA 3: ACELERAR A CONCRETIZAÇÃO DAS METAS RELATIVAS À SAÚDE 

PREVISTAS NOS ODM  

Objectivo 

 Realizar progressos substanciais em todos os países africanos tendo em vista a concretização 

dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em matéria de saúde. 

Resultados esperados 

 Melhoria do acesso à prevenção, ao tratamento, aos cuidados médicos e aos serviços de 

apoio, nomeadamente no domínio do VIH/Sida, do paludismo e da tuberculose, bem como 

da saúde sexual e reprodutiva; 

 Progressos relativamente aos compromissos de Abuja, nomeadamente o de dedicar 15% dos 

orçamentos nacionais africanos ao sector da saúde, e aos compromissos de Maputo (Plano 

de Acção de Maputo para a Operacionalização do Quadro Político Continental para a Saúde 

e os Direitos Sexuais e Reprodutivos), no respeito pelas posições da UE nesta matéria; 

 Reforço das capacidades a nível nacional tendo em vista um planeamento e financiamento 

da estratégia para o sector da saúde participativos e baseados em dados factuais; 

 Igualdade de acesso aos cuidados de saúde e de reabilitação para as pessoas com deficiência; 

 Progressos no sentido do acesso universal a medicamentos, vacinas, contraceptivos e 

produtos essenciais de qualidade e a preços acessíveis; 

 Aumento da produção de medicamentos e vacinas em África; 

 Coordenação das posições africanas e da UE nas instâncias internacionais competentes; 

 Reforço das capacidades para formar, reter no país e incentivar o regresso dos profissionais 

de saúde; 

 Maior sensibilização para os riscos de doenças emergentes e reemergentes, bem como de 

urgências médicas e de epidemias. 



 

Actividades 

 Desenvolver estratégias conjuntas para melhorar o acesso a medicamentos de qualidade e a 

preços acessíveis, em especial para o VIH/Sida, o paludismo e a tuberculose, outras doenças 

endémicas e a meningite, através de: 

o Reforço das capacidades regionais e locais de produção de medicamentos 

genéricos; 

o Reforço das capacidades de regulação através de uma cooperação entre a UE e a 

UA no que se refere à execução do Plano de Fabricação de Produtos Farmacêuticos 

para África; 

o Facilitação das importações de medicamentos genéricos e de medicamentos 

patenteados a preços acessíveis, em conformidade com as disposições do Acordo 

TRIPS em matéria de licenças obrigatórias e de importações paralelas;  

o Reforço dos mecanismos de combate à contrafacção de medicamentos; 

o Apoio político ao processo do Grupo de Trabalho Inter-governamental da OMS 

que se destina a melhorar a disponibilidade e o acesso aos medicamentos 

prioritários em África e cooperação nas questões relacionadas com a saúde pública, 

a inovação e a propriedade intelectual. 

 Reforçar as capacidades dos países africanos para formar e reter no país os profissionais de 

saúde, nomeadamente através da execução da Estratégia para a Saúde em África 2007–2015 

e do Programa de acção europeu para combater a escassez de profissionais de saúde nos 

países em desenvolvimento (2007–2013);  

 Identificar acções conjuntas para a criação ou consolidação de sistemas de saúde e protecção 

social; 

 Identificar acções conjuntas para reforçar os sistemas de saúde aos níveis distrital e nacional, 

tais como sistemas informatizados de gestão da saúde participativos e orientados para acções 

concretas, eliminação das taxas aplicadas aos cuidados básicos de saúde, reforço dos 

sistemas de cuidados de saúde preventiva e da educação sanitária e um maior envolvimento 

da sociedade civil; 

 Procurar soluções conjuntas para os problemas de saúde relacionados com o ambiente, 

mediante a execução de programas e projectos de abastecimento de água e de saneamento 

básico, em articulação com as parcerias relativas à energia e às alterações climáticas; 

 Melhorar a investigação em matéria de sistemas de saúde e as sinergias com a medicina 

tradicional, através, por exemplo, da execução do programa de acção da Década da 

Medicina Tradicional Africana; 

 Apoiar a execução do Plano de Acção de Maputo para a Operacionalização do Quadro 

Político Continental para a Saúde e os Direitos Sexuais e Reprodutivos 2007-2010, no 

respeito pelas posições da UE nesta matéria; 

 Aplicar a Estratégia de Sobrevivência Infantil para a Região Africana e o seguimento dado 

ao Apelo de Abuja para uma Acção Acelerada tendo em vista o acesso universal aos 

serviços em matéria de VIH/Sida, tuberculose e paludismo em África; 



 

 Coordenar as posições africanas e europeias nas instâncias internacionais competentes e nos 

fóruns de negociação; 

 Explorar e testar as possibilidades de melhorar o acesso aos serviços de saúde através do 

recurso à telemedicina e à saúde em linha tanto no interior de África como no exterior; 

 Tirar partido das oportunidades oferecidas pelo facto de 2008 ser o Ano Internacional do 

Saneamento Básico das Nações Unidas e elaborar uma Declaração Comum para a 

Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável; 

 Promover iniciativas de geminação e outros tipos de intercâmbios que permitam acelerar a 

concretização dos ODM 2 e 3; 

 Promover a aplicação dos acordos internacionais na área da saúde. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos, CER; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE; 

 Sector privado, sociedade civil, instituições académicas e profissionais de saúde; 

 OMS, ONU-SIDA e outras organizações internacionais e da ONU; 

 Parcerias mundiais como a Parceria Internacional para a Saúde e o Fundo Mundial de luta 

contra o VIH/sida, a tuberculose e o paludismo;  

 Autoridades locais africanas. 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o IEVP, o ICD;  

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Autoridades locais africanas; 

 BAD, BEI; 

 Sector privado; 

 Fundo Mundial de luta contra o VIH/sida, a tuberculose e o paludismo.  



 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 4: ACELERAR A CONCRETIZAÇÃO DAS METAS RELATIVAS À EDUCAÇÃO 

PREVISTAS NOS ODM  

Objectivo 

 Realizar progressos substanciais em todos os países africanos tendo em vista a concretização 

dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em matéria de educação. 

Resultados esperados  

 Acesso mais alargado a um ensino gratuito, equitativo e de qualidade; 

 Ensino primário universal, incluindo para as crianças com deficiência; 

 Aumento das taxas de escolarização e de conclusão e paridade entre os sexos; 

 Melhoria da qualidade das infra-estruturas, do equipamento e da gestão do ensino. 

Actividades 

 Instaurar um mecanismo para a formação de parcerias estratégicas tendo em vista a 

implementação do Plano de Acção da Segunda Década da Educação para África; 

 Adoptar medidas para a abolição das propinas no ensino primário e secundário; 

 Desenvolver uma acção eficaz em matéria de formação, colocação e retenção no país do 

pessoal docente; 

 Acelerar a adopção de programas de protecção social, nomeadamente o fornecimento de 

alimentos para as crianças oriundas de famílias desfavorecidas; 

 Desenvolver programas especialmente adaptados às necessidades das crianças órfãs e em 

situação precária; 

 Promover a integração nos currículos escolares de todos os níveis de ensino de 

conhecimentos básicos no domínio do VIH/sida e da educação sanitária; 

 Desenvolver iniciativas destinadas a incrementar as taxas de escolarização e de conclusão 

dos estudos das raparigas em todos os níveis de ensino; 

 Melhorar as infra-estruturas de ensino, bem como o material pedagógico e didáctico; 

 Promover iniciativas de geminação e outros tipos de intercâmbios que permitam acelerar a 

concretização dos ODM 2 e 3; 

 Reforçar as capacidades do Instituto Pan-Africano para a Educação e o Desenvolvimento; 

 Promover o intercâmbio das melhores práticas em matéria de acesso das crianças com 

deficiência à educação. 



 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, países africanos, CER, Instituto Pan-Africano para a Educação e 

o Desenvolvimento, Associação para o Desenvolvimento da Educação em África (ADEA), 

Associação das Universidades Africanas; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE;  

 Autoridades locais africanas; 

 Sector privado, intervenientes não estatais e instituições de ensino; 

 UNESCO e outras organizações internacionais;  

 Parcerias mundiais, tal como a Iniciativa de Execução Acelerada “Educação para Todos”. 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o IEVP, o ICD;  

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Autoridades locais africanas; 

 Sector privado, fundações; 

 Instituições internacionais de financiamento, BAD. 



 

 

 

(5) 

PARCERIA ÁFRICA-UE  

SOBRE ENERGIA 

 

JUSTIFICAÇÃO 

As preocupações mundiais relativas à segurança energética, ao acesso à energia e às alterações 

climáticas reforçaram as ligações entre o futuro energético da África e da Europa. A Parceria 

África-UE sobre Energia constituirá um quadro a longo prazo para o diálogo político estruturado e a 

cooperação entre a África e a UE sobre questões energéticas de importância estratégica que 

reflictam as necessidades de ambos os continentes. Graças à Parceria, a África e a Europa 

trabalharão em conjunto no sentido de desenvolver uma visão partilhada, políticas e respostas 

comuns e incentivar acções específicas para fazer face aos desafios do século XXI em matéria de 

energia. A Parceria destina-se igualmente a criar  uma dinâmica que permita mobilizar mais 

recursos financeiros, técnicos e humanos no intuito de apoiar o desenvolvimento energético de 

África. 

A Parceria África–UE sobre Energia reforçará o diálogo existente entre a África e a UE no que diz 

respeito ao acesso à energia e à segurança energética. Tem por objectivo intensificar os 

investimentos europeus e africanos em infra-estruturas energéticas, incluindo a promoção das 

energias renováveis e da eficiência energética e a melhoria da gestão dos recursos energéticos, bem 

como integrar a questão das alterações climáticas na cooperação para o desenvolvimento. O novo 

diálogo político e a cooperação em matéria de energia abordarão igualmente as questões energéticas 

a nível local, nacional, regional, continental e mundial. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA:  EXECUTAR A PARCERIA SOBRE ENERGIA PARA INTENSIFICAR A 

COOPERAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ENERGÉTICA E ACESSO À ENERGIA 

Objectivos  

 Diálogo eficaz África-UE sobre acesso à energia e segurança energética; 

 Melhoria do acesso a serviços energéticos fiáveis, seguros, a preços acessíveis, que 

respeitem o ambiente e sejam sustentáveis, para ambos os continentes; 

 Reforço dos investimentos europeus e africanos em infra-estruturas energéticas em 

África, incluindo a promoção das energias renováveis e da eficiência energética. 

Resultados esperados 

 Aumento do investimento em infra-estruturas energéticas, incluindo a promoção de 

energias renováveis sustentáveis e o reforço da eficiência energética, tanto do lado da 

oferta como da procura;  



 

 Melhoria da gestão dos recursos energéticos, nomeadamente através de uma  utilização 

das receitas provenientes do petróleo e do gás mais orientada para o desenvolvimento; 

 Taxas mais elevadas de electrificação, desenvolvimento de redes e de interligações 

transfronteiriças, bem como de outras infra-estruturas de permuta energética em África e 

entre a África e a Europa; 

 Reforço das capacidades institucionais e técnicas e da coordenação entre os doadores; 

 Intensificação da cooperação tecnológica e das transferências no sector da energia entre 

a África e a UE; 

 Integração da questão das alterações climáticas na cooperação para o desenvolvimento 

no sector da energia. 

Actividades 

 Prosseguir a execução do apoio já aprovado da UE ao sector da energia em África;   

 Analisar e debater conjuntamente os aspectos operacionais da cooperação África-UE no 

sector da energia, apoiar as políticas e o planeamento a todos os níveis neste sector e 

reforçar as capacidades; 

 Realizar progressos com vista à criação de quadros jurídicos, orçamentais e 

regulamentares a nível continental, regional e nacional em África e reforçar as 

instituições africanas do sector da energia; 

 Facilitar os contactos e o intercâmbio de conhecimentos entre as entidades competentes 

da UE (nomeadamente agências nacionais e centros de investigação no domínio da 

energia) e os respectivos parceiros africanos, incluindo, eventualmente, mediante 

acordos de geminação; 

 Explorar formas e meios de lançar um diálogo sobre a utilização pacífica da energia 

nuclear, no âmbito de todas as disposições pertinentes da Agência Internacional da 

Energia Atómica (AIEA) e do Tratado de Não Proliferação (TPN) e em conformidade 

com as normas e regras internacionais de segurança; 

 Explorar a possibilidade de utilizar métodos inovadores de financiamento e de garantia, 

designadamente instrumentos de pequena escala, mediante parcerias entre o sector 

público e o sector privado; 

 Incentivar os organismos públicos, as instituições de financiamento e o sector privado, 

tanto em África como na Europa a aumentarem as subvenções e os investimentos neste 

sector; 

 Ponderar a criação de fundos africanos no domínio da energia como, por exemplo, 

fundos de electrificação rural e fundos de estabilização; 

 Elaborar planos associados de recuperação de gases (indústria) e planos nacionais de 

execução (países produtores de petróleo/gás) através da parceria para a redução da 

queima global de gás; 



 

 Promover a integração regional dos mercados da energia em África, nomeadamente 

através da conclusão de iniciativas em cursos como, por exemplo, o projecto de 

integração dos mercados da electricidade no Magrebe, e explorar a possibilidade da sua 

extensão e reprodução noutras regiões africanas; 

 Promover o desenvolvimento de interligações energéticas entre a África e a Europa; 

 Explorar as possibilidades de lançar um vasto programa de cooperação no domínio das 

fontes de energias renováveis em África, incluindo a eventual criação de centros 

regionais para a promoção das energias renováveis e da eficiência energética; 

 Integrar a questão das alterações climáticas na cooperação para o desenvolvimento no 

sector da energia; 

 Organizar, de dois em dois anos, uma reunião de alto nível no âmbito do diálogo África - 

UE em matéria de energia. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos, CER, AFREC (Comissão Africana de 

Energia) e outras instituições africanas em matéria de energia; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE; 

 Sector privado (em especial empresas do sector da energia), Banco Africano de 

Desenvolvimento, Banco Europeu de Investimento (BEI), outras Instituições Financeiras 

Internacionais (IFI), centros do sector da energia, sociedade civil e outros intervenientes 

interessados;  

 Autoridades locais africanas. 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e 

Parceria (IEVP) e o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD); 

 Fundo Fiduciário para as Infra-Estruturas, Facilidade para a Energia, Programa Temático 

"Ambiente e gestão sustentável dos recursos naturais, incluindo a energia"; 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Europeu de Investimento; 

 Contribuições do sector privado. 



 

 

 

(6)  

PARCERIA ÁFRICA-UE  

SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

JUSTIFICAÇÃO 

Embora as alterações climáticas estejam a afectar todos os países, prevê-se que os países menos 

desenvolvidos e outros países em desenvolvimento vulneráveis sejam atingidos mais rapidamente e 

de forma mais intensa. A África será particularmente afectada em termos de segurança alimentar, de 

abastecimento sustentável de água e de fenómenos meteorológicos extremos, tais como inundações, 

secas e ameaças de desertificação. As economias e os meios de subsistência de um número 

crescente de comunidades, países e sub-regiões em África continuam a deteriorar-se devido ao 

avanço da desertificação, que é parcialmente resultado das alterações climáticas e de processos 

endógenos de degradação dos solos. 

Para abordar estas importantes questões, a África e a UE empenhar-se-ão numa parceria que 

proporcionará uma plataforma de diálogo, cooperação e intercâmbio sobre acções concretas para 

fazer face às alterações climáticas, bem como um canal privilegiado para debater uma visão comum 

África-UE, estreitamente ligada à proposta de Aliança Global em matéria de Alterações Climáticas. 

A Parceria terá em conta as iniciativas africanas, nomeadamente o Programa "Clima e 

Desenvolvimento em África" (ClimDev Africa) e a necessidade de aplicar e continuar a desenvolver 

instrumentos relacionados com as alterações climáticas, em especial a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, de 1992, e o Protocolo de Quioto, mas também a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Combate à Desertificação. Em conjunto, constituirão um 

quadro integrado para a cooperação África-UE em matéria de alterações climáticas.   

ACÇÃO PRIORITÁRIA 1: DEFINIR UMA AGENDA COMUM SOBRE AS POLÍTICAS E A COOPERAÇÃO NO 

DOMÍNIO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Objectivos  

 Aprofundamento do diálogo e abordagens comuns, incluindo a nível multilateral, sobre 

os desafios relacionados com as alterações climáticas em África, na Europa e a nível 

mundial, sobretudo tendo em vista as negociações de um acordo global e abrangente 

sobre o clima para o período pós-2012; 

 Reforço das capacidades de adaptação às alterações climáticas e de atenuação dos 

respectivos efeitos negativos. 

Resultados esperados 

 Intensificação do diálogo África-UE sobre o desenvolvimento, a aplicação e a melhoria 

contínua das iniciativas e tratados relacionados com as alterações climáticas, sobretudo 



 

tendo em conta as negociações de um acordo global e abrangente sobre o clima para o 

período pós-2012; 

 Integração sistemática das alterações climáticas nas estratégias nacionais e regionais de 

desenvolvimento africanas, bem como na cooperação para o desenvolvimento África-

UE; 

 Aumento das capacidades de adaptação às alterações climáticas e de atenuação dos 

respectivos efeitos negativos nos países africanos, nomeadamente mediante a gestão dos 

riscos climáticos e a resiliência a catástrofes relacionadas com o clima; 

 Melhoria dos dados, dos métodos analíticos e das infra-estruturas para uma gestão 

sectorial dos riscos climáticos (CRM), controlo da variabilidade do clima e detecção das 

alterações climáticas através do reforço das redes de observação e dos centros de serviço 

em África; 

 Redução das taxas de desflorestação e melhor preservação dos ecossistemas florestais, 

melhorando simultaneamente a vida das populações que dependem das florestas; 

 Benefícios acrescidos para África decorrentes da sua participação no mercado global do 

carbono e reforço da capacidade dos negociadores africanos no mercado internacional; 

 Aumento da eficiência energética e da resiliência das economias africanas às alterações 

climáticas. 

 

Actividades 

 Coordenar as abordagens relativas aos desafios colocados pelas alterações climáticas em 

África, na Europa e a nível mundial, nomeadamente tendo em vista as negociações de 

um acordo global e abrangente sobre o clima para o período pós-2012; 

 Elaborar planos nacionais e regionais de adaptação às alterações climáticas e apoiar a 

aplicação do Programa "Clima e Desenvolvimento em África" (ClimDev Africa); 

 Promover e utilizar conjuntamente tecnologias que respeitem o ambiente e melhorar o 

controlo do impacto ambiental das alterações climáticas; 

 Lançar campanhas de sensibilização para os riscos e de preparação para catástrofes 

naturais relacionadas com o clima, em especial junto de comunidades vulneráveis; 

 Reforçar as capacidades de controlo e de previsão do clima; 

 Elaborar e aplicar estratégias de adaptação e de atenuação, sobretudo no que diz respeito 

à água, à energia, à saúde, ao ambiente, à agricultura e à segurança alimentar; 

 Integrar as alterações climáticas no planeamento do desenvolvimento em África e na 

cooperação para o desenvolvimento África-UE; 

 Desenvolver sistemas de comunicação de informações para controlar a desflorestação, 

apoiar mecanismos inovadores, baseados no desempenho de incentivo à redução das 

emissões resultantes da desflorestação e melhorar a gestão sustentável dos recursos 

naturais; 



 

 Facilitar a participação dos países africanos no mercado global do carbono, 

nomeadamente através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; 

 Reforçar as capacidades dos negociadores africanos; 

 Contribuir para iniciativas como a Iniciativa Europeia relativa ao Reforço das 

Capacidades; 

 Promover a observação do clima, em especial no que se refere ao continente africano, e 

reforçar as ligações aos sistemas globais de observação do clima. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos, CER; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE; 

 Autoridades locais; 

 Sector privado, sociedade civil; 

 Agências das Nações Unidas, Banco Africano de Desenvolvimento, Sistema Mundial de 

Observação do Clima; 

 Instituições técnicas regionais como o Agrhymet, OSS (Observatório do Sara e do 

Sahel). 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em questão, bem como da sua especificidade 

e critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o IEVP, o ICD e os programas temáticos 

adequados sobre ambiente e recursos naturais; 

 Contribuições bilaterais dos  Estados-Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Sector privado, Banco Africano de Desenvolvimento; 

 Fundos no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações 

Climáticas/Protocolo de Quioto (Fundo para os Países Menos Desenvolvidos, Fundo 

Especial para as Alterações Climáticas, Fundo de Adaptação); 

 Aliança Global em matéria de Alterações Climáticas (AGAC); 

 Fundos decorrentes do compromisso político de Bona; 

 GEEREF - Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis 

(opções de partilha de riscos e de co-financiamento para investidores comerciais e não 

comerciais). 



 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 2: COOPERAR PARA FAZER FACE À DEGRADAÇÃO DOS SOLOS E À ARIDEZ 

CRESCENTE, INCLUINDO A INICIATIVA "MURALHA VERDE PARA O SARA" 

Objectivo 

 Combater a desertificação e melhorar as condições de vida dos habitantes dos países das 

regiões do Sara e do Sahel, em África. 

Resultados esperados 

 Progressos no sentido de inverter o avanço da desertificação e a degradação das terras; 

 Melhoria das condições micro-climáticas e redução da degradação dos solos. 

Actividades 

 Identificar as actividades pertinentes da Iniciativa "Muralha Verde para o Sara" 

adaptadas ao contexto nacional e regional; 

 Fomentar a sustentabilidade ambiental no quadro de acordos regionais e internacionais 

no domínio do ambiente; 

 Progredir na aplicação da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação; 

 Melhorar os conhecimentos em matéria de degradação e desertificação das terras; 

 Controlar a degradação e promover a gestão sustentável das terras com vista a integrar as 

questões relacionadas com a gestão nas estratégias nacionais de desenvolvimento, 

incluindo os Documentos de Estratégia para a Redução da Pobreza (DERP), e aumentar 

a produtividade dos solos e a produção alimentar; 

 Promover a gestão integrada dos recursos naturais e conservar a diversidade biológica; 

 Abordar os problemas da degradação das terras e da aridez crescente a todos os níveis 

pertinentes de forma a responder às necessidades locais e a tirar partido dos esforços e 

dos sucessos locais e individuais; 

 Sensibilizar e promover uma maior participação pública nas acções destinadas a travar a 

desertificação de forma duradoura; 

 Identificar e promover formas de subsistência e sistemas produtivos alternativos para as 

populações afectadas pela desertificação. 

.Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos, CER, comunidades locais; 

 Instituições e redes técnicas regionais; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE; 



 

 Banco Africano de Desenvolvimento, sociedade civil e outros intervenientes 

interessados. 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e 

Parceria (IEVP), o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e 

programas temáticos adequados sobre ambiente e recursos naturais; 

 Contribuições bilaterais dos Estados Membros da UE e dos Estados africanos; 

 Sector privado, Banco Africano de Desenvolvimento. 
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PARCERIA ÁFRICA-UE  

SOBRE MIGRAÇÃO, MOBILIDADE E EMPREGO 

 

JUSTIFICAÇÃO 

A parceria África-UE sobre migração, mobilidade e emprego proporcionará respostas globais para 

estas questões e trará benefícios a ambos os parceiros. Os objectivos específicos desta parceria são a 

criação de mais e melhores empregos em África e uma melhor gestão dos fluxos migratórios.  

Esta parceria garantirá que a melhor gestão das questões da migração e do emprego passe a 

constituir uma parte essencial das estratégias de redução da pobreza ou de outras estratégias 

nacionais de desenvolvimento e co-desenvolvimento dos países africanos. A parceria assegurará o 

contributo da migração e do emprego para o desenvolvimento sustentável e a execução de todos os 

acordos e declarações internacionais pertinentes. 

A parceria basear-se-á, nomeadamente, na Declaração de Tripoli sobre migração e desenvolvimento 

e na Declaração e Plano de Acção de Uagadugu sobre o emprego e a luta contra a pobreza. 

Na Conferência Ministerial UE-África sobre migração e desenvolvimento, realizada em Tripoli em 

Novembro de 2006, a África e a UE adoptaram pela primeira vez uma estratégia conjunta, sob a 

forma da Declaração de Tripoli, para dar resposta aos desafios e maximizar os benefícios da 

migração internacional. O plano de acção UE-África sobre o tráfico de seres humanos, formalmente 

aprovado na mesma ocasião, faz parte integrante da estratégia global adoptada em Tripoli, ainda 

que, por razões práticas, seja abordado separadamente no presente documento. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 1: EXECUTAR A DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA MINISTERIAL DE TRIPOLI 

SOBRE MIGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Objectivos 

 Facilitar a mobilidade e a livre circulação de pessoas em África e na UE e gerir melhor a 

migração legal entre os dois continentes; 

 Tratar as causas profundas da migração e dos fluxos de refugiados; 

 Encontrar soluções concretas para os problemas que os fluxos migratórios ilegais ou 

irregulares colocam;  

 Tratar os problemas dos migrantes que residem na UE e nos países africanos. 



 

Resultados esperados 

 Migração 

 Melhor utilização das potenciais sinergias entre migração e desenvolvimento; 

 Progressos concretos para a resolução da situação crítica dos recursos humanos no sector 

da saúde e noutros sectores importantes; 

 Reforço da cooperação em matéria de gestão da migração em África e na UE; 

 Melhoramento da cooperação em todos os domínios da luta contra a migração ilegal ou 

irregular, nomeadamente mediante acordos sobre o regresso e a readmissão dos 

imigrantes ilegais ao seu país de origem, tal como previsto na Declaração de Tripoli; 

 Reforço da capacidade para assegurar a protecção internacional das pessoas que dela 

necessitam; 

 Melhor integração dos migrantes africanos nos respectivos países de residência na UE e 

em África.  

Mobilidade 

 Continuação da redução dos entraves à livre circulação de pessoas em África e na UE;  

 Reforço dos mecanismos destinados a facilitar a migração circular entre a África e a UE. 

Actividades 

Migração 

 Prosseguir a integração das questões pertinentes em matéria de migração, mobilidade e 

emprego nas estratégias de redução da pobreza e nos documentos de estratégia por país, 

nomeadamente através do apoio à melhoria e actualização contínuas dos perfis de 

migração de cada país, tendo em particular atenção as lacunas e os desfasamentos de 

competências nos mercados de trabalho; 

 Continuar a progredir na aplicação do quadro estratégico da União Africana para uma 

política de migração para África, nomeadamente no domínio do reforço das capacidades; 

 Promover programas regionais para melhorar a cooperação entre os países de origem, de 

trânsito e de destino no domínio da migração e do desenvolvimento ao longo das rotas 

migratórias; 

  Melhorar a cooperação no âmbito da protecção internacional; 

 Criar uma rede de observatórios das migrações destinados a recolher, analisar e divulgar 

informações sobre os fluxos migratórios;  

 Envidar novos esforços para tornar a transferência de remessas mais segura, rápida e 

barata, incluindo as que se destinam a investimentos; assegurar a disponibilização de 

dados, investigação e conhecimentos especializados suficientes aos governos; promover 

soluções inovadoras para a transferência de fundos; 



 

 Tomar medidas para combater a exploração, a discriminação e a exclusão social dos 

trabalhadores migrantes; 

 Melhorar as acções conjuntas para combater a imigração ilegal, a introdução clandestina 

de pessoas e o tráfico de seres humanos; 

 Mobilizar recursos financeiros adequados, no âmbito dos fundos e mecanismos de 

programação existentes, para a execução efectiva das medidas previstas na Declaração 

de Tripoli; 

 Solicitar às duas Comissões que acelerem a análise da viabilidade da criação do fundo 

previsto na Declaração de Tripoli; 

 Estabelecer um diálogo regular sobre os migrantes africanos residentes na UE e em 

países africanos, com vista a resolver os seus problemas. 

Mobilidade 

 Promover o diálogo e a cooperação em matéria de emissão de vistos, a fim de facilitar a 

mobilidade entre a Europa e a África, dando prioridade aos funcionários que trabalham 

regularmente no âmbito da parceria África-UE; identificar mecanismos e projectos que 

facilitem a migração circular entre a África e a UE; 

 Promover políticas de "recrutamento ético" na UE e em África, com vista a minimizar os 

factores que contribuem para a fuga de cérebros em sectores críticos; apoiar a aplicação 

de estratégias de retenção para reduzir os factores impulsionadores; 

 Desenvolver a educação e a formação profissional nos sectores críticos, nomeadamente 

através da criação de escolas e da organização de seminários para proporcionar formação 

adequada aos profissionais e trabalhadores jovens, dando assim uma resposta directa às 

necessidades do mercado de trabalho a nível local, nacional e externo; 

 Estabelecer e manter mecanismos de incentivo apropriados que encorajem a retenção e o 

regresso de pessoal qualificado crucial; 

 Prestar assistência aos governos africanos no âmbito da criação de centros de informação 

e de gestão sobre a migração, enquanto instrumentos vocacionados para uma melhor 

gestão da mobilidade da mão-de-obra em África e entre a África e a UE; 

 Facilitar a mobilidade dos membros das diásporas e/ou das comunidades migrantes, de 

modo a permitir-lhes desempenhar o papel de agentes de desenvolvimento; iniciar um 

inventário das organizações das diásporas para reforçar a cooperação; promover sistemas 

de co-desenvolvimento; 

 Apoiar parcerias e iniciativas de geminação entre instituições africanas e da UE, tais 

como hospitais e universidades. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos, Parlamento Pan-Africano, Comunidades 

Económicas Regionais (CER), Banco Africano de Desenvolvimento, autoridades locais 

africanas; 



 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE, Parlamento Europeu, Banco Europeu de 

Investimento (BEI); 

 Intervenientes da sociedade civil, associações de migrantes, instituições de investigação; 

 Organizações da ONU e organizações internacionais especializadas.  

Financiamento  

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e de 

Parceria (IEVP) , o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e a 

Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), e programas 

temáticos adequados para a cooperação com os países terceiros na área da migração e do 

asilo;   

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 2: EXECUTAR O PLANO DE ACÇÃO UE-ÁFRICA SOBRE O TRÁFICO DE SERES 

HUMANOS 

Objectivos 

 Combater eficazmente o tráfico seres humanos através de uma abordagem centrada nas 

vítimas, nomeadamente as mulheres e as crianças; 

 Tratar as causas profundas do tráfico de seres humanos, tanto nos países de origem como 

nos países de destino; 

 Contribuir para o empoderamento das mulheres e das crianças. 

Resultados esperados 

 Redução mensurável do tráfico de seres humanos, nomeadamente de mulheres e 

crianças; 

 Maior sensibilização para o tráfico de seres humanos por parte de todos os interessados, 

nomeadamente os grupos de alto risco; 

 Protecção das vítimas de tráfico de seres humanos; 

 Estabelecimento de quadros legislativos e de instrumentos efectivos para prender e 

julgar os organizadores do tráfico. 

Actividades 

 Assinar e ratificar as convenções internacionais pertinentes, nomeadamente a Convenção 

das Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional Organizada e os seus 

Protocolos; 



 

 Estabelecer ou reforçar o quadro jurídico necessário, preparar estratégias e planos de 

acção nacionais e regionais e assegurar a sua aplicação efectiva; 

 Criar grupos de trabalho pluridisciplinares no âmbito dos mecanismos regionais 

existentes; 

  Sensibilizar os funcionários e as vítimas potenciais; 

 Reforçar as medidas preventivas nos países de origem, de trânsito e de destino; 

 Reforçar a capacidade dos serviços de aplicação da lei; 

 Proporcionar protecção judicial, médica e social e prestar assistência às vítimas; 

 Reforçar a cooperação e a coordenação bilaterais e multilaterais entre os países europeus 

e africanos de origem, de trânsito e de destino, e estabelecer mecanismos de referência 

transnacionais entre eles. 

Intervenientes 

 Comissão da UA, Estados africanos, Parlamento Pan-Africano, Comunidades 

Económicas Regionais (CER), autoridades locais africanas; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE, Parlamento Europeu; 

 Intervenientes da sociedade civil, associações de migrantes, instituições de investigação; 

 Organizações da ONU e organizações internacionais especializadas.  

Financiamento  

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e de 

Parceria (IEVP), o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e 

programas temáticos adequados para a cooperação com os países terceiros na área da 

migração e do asilo;  

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 3: EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE UAGADUGU DE 

2004 E DO PLANO DE ACÇÃO SOBRE O EMPREGO E A LUTA CONTRA A POBREZA EM ÁFRICA . 

Objectivo 

 Criar mais empregos, mais produtivos e de melhor qualidade em África, nomeadamente 

para os jovens e as mulheres, em conformidade com o estabelecido na Agenda das 

Nações Unidas "Trabalho digno" .  



 

Resultados esperados 

 Progressos no sentido da criação de um enquadramento empresarial favorável e não 

discriminatório para o desenvolvimento do sector privado; investimentos em 

colaboração com todas as partes interessadas pertinentes; incentivo do espírito 

empresarial e das actividades não assalariadas; 

 Maior empregabilidade e produtividade dos trabalhadores e melhor adequação entre a 

oferta e a procura no mercado de trabalho; 

 Melhor compreensão da economia informal, com vista à sua progressiva integração no 

sector formal; 

 Maior compreensão e aplicação dos princípios em matéria de trabalho digno adoptados a 

nível internacional; 

 Aplicação dos compromissos da UE relativos à coerência das políticas em matéria de 

desenvolvimento, especialmente nas áreas do comércio, da pesca e da agricultura. 

Actividades 

 Integrar os princípios do pleno emprego, do emprego produtivo, bem como das 

condições de trabalho dignas para todos nas estratégias de desenvolvimento nacionais, 

incluindo as estratégias de redução da pobreza e os documentos de estratégia por país; 

 Reforçar a capacidade das agências de emprego e de outros intervenientes e instituições 

do mercado do trabalho, tais como as associações de entidades empregadoras e de 

trabalhadores e as administrações que se ocupam do trabalho, em África, e incentivar 

ligações e redes entre as mesmas; 

 Criar uma ligação mais directa entre a aquisição de competências e as necessidades dos 

mercados de trabalho locais, bem como as eventuais oportunidades de investimento, 

nomeadamente através da disponibilização de acções em matéria de ensino e de 

formação no domínio técnico e profissional; 

 Incentivar a elaboração de programas nacionais a favor do trabalho digno e a 

participação em actividades conjuntas de sensibilização para o trabalho digno, dando 

especial atenção ao sector informal, nomeadamente no que diz respeito às mulheres e 

aos jovens; 

 Melhorar a qualidade do ensino superior local, revitalizar as universidades africanas e 

promover a formação de mão-de-obra técnica e profissional de nível superior, incluindo 

através dos programas Nyerere e Erasmus Mundus; 

 Promover o investimento no sector privado e nos projectos de microfinanciamento. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos, Parlamento Pan-Africano, Comunidades 

Económicas Regionais (CER), autoridades locais africanas; 

 Comissão Europeia, Estados-Membros da UE, Parlamento Europeu; 



 

 UE e intervenientes da sociedade civil africana, incluindo os parceiros sociais; 

 Instituições de investigação; 

 Organizações da ONU e organizações internacionais especializadas.  

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e de 

Parceria (IEVP), o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e o 

programa temático "Investir nas pessoas"; 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos. 
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PARCERIA ÁFRICA-UE  

SOBRE CIÊNCIA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E ESPAÇO 

 

JUSTIFICAÇÃO 

A África é o continente com clivagens científicas e digitais mais marcadas. Os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio referem o papel essencial da ciência e da tecnologia nas 

transformações socioeconómicas. Não foi dada prioridade ao investimento nas competências 

científicas africanas e o continente está a perder algumas das suas melhores capacidades científicas 

e técnicas, que são canalizadas para outras regiões. Foi neste contexto que foi elaborado o Plano de 

Acção Consolidado para a Ciência e a Tecnologia em África, que articula os programas da 

Comissão da UA e da NEPAD ligados ao reforço das capacidades científicas e tecnológicas, à 

criação de conhecimento e à inovação tecnológica.  

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) indicam igualmente que as tecnologias da 

informação e das comunicações (TIC) constituem elementos fundamentais para a redução da 

pobreza e para o crescimento. Embora as TIC sejam ferramentas multissectoriais para o 

desenvolvimento socioeconómico, é necessário adoptar uma estratégia coerente específica para 

desenvolver uma sociedade da informação inclusiva em África. Foi com base nestes princípios, e no 

contexto da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, que foi desenvolvido o Plano de 

Acção Regional Africano para a Economia do Conhecimento (ARAPKE), uma iniciativa da União 

Africana. 

As aplicações espaciais, pela sua própria natureza, constituem uma plataforma eficaz para a 

abordagem de problemas numa perspectiva regional. O recurso às ciências espaciais com vista ao 

desenvolvimento de África oferece grandes oportunidades e é necessário estabelecer medidas 

institucionais para que África possa aproveitar as suas vantagens. Os sistemas ligados ao espaço 

podem desempenhar um papel fundamental na consecução dos objectivos de desenvolvimento 

sustentável de África, podendo igualmente contribuir para o acompanhamento das alterações 

climáticas. 

A Parceria África – UE sobre Ciência, Sociedade da Informação e Espaço pretende contribuir para 

ultrapassar as clivagens digitais e científicas entre países africanos e entre África e outras regiões, 

assim como para promover a cooperação no domínio das aplicações e tecnologias espaciais com 

vista ao desenvolvimento sustentável de África. 



 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 1: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE UMA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

INCLUSIVA EM ÁFRICA  

Objectivo 

 Ultrapassar as clivagens digitais e promover a utilização das tecnologias da informação e 

das comunicações (TIC) como elementos fundamentais para a redução da pobreza, o 

crescimento e o desenvolvimento socioeconómico. 

Resultados esperados 

 Infra-estruturas TIC africanas mais sustentáveis, acessíveis, económicas e efectivas; 

 Recurso acrescido às aplicações das TIC para alcançar os ODM, nomeadamente nos 

sectores da saúde e do ensino; 

 Evolução para sociedades do conhecimento inclusivas e equitativas; 

 Posições e abordagens comuns da UE e de África em fóruns internacionais e regionais 

das TIC. 

Actividades 

 Completar os investimentos em infra-estruturas físicas, previstos na Parceria UE-África 

sobre Infra-Estruturas, através do apoio a iniciativas fundamentais de reforço de 

capacidades identificadas no Plano de Acção Regional Africano para a Economia do 

Conhecimento (ARAPKE); 

 Criar as condições adequadas para o estabelecimento de parcerias eficazes entre os 

sectores público e privado a fim de assegurar serviços económicos e a máxima 

divulgação das TIC e dos serviços conexos; 

 Assegurar a coerência entre actividades efectuadas a nível continental e regional; 

 Intensificar a utilização das TIC e das suas aplicações com elevado impacto social em 

África, designadamente nos domínios da saúde e da aprendizagem em linha; 

 Incentivar o desenvolvimento de recursos humanos no domínio das TIC, através da 

promoção das infoqualificações e da literacia digital; 

 Reforçar a implantação de redes regionais de investigação e ensino e a sua interligação 

com a rede GEANT-2; 

 Harmonizar os esforços e iniciativas em matéria de TIC ligados às infra-estruturas, aos 

pontos de interconexão Internet, à interconectividade e à interoperabilidade;  

 Promover políticas relativas às TIC e reforçar os quadros normativos em África; 

 Promover sistemas de telemedicina e de alerta precoce em relação a epidemias ligados a 

planos de resposta rápida;  



 

 Manter um diálogo sistemático, regular e eficaz sobre todas as questões ligadas às TIC a 

nível técnico, político e de altos funcionários. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos e Comunidades Económicas Regionais 

(CER); 

 Comissão Europeia e Estados-Membros da UE; 

 Sector privado; 

 Sociedade civil e ONG; 

 Autoridades locais; 

 Instituições Financeiras Internacionais; 

 ONU e agências especializadas. 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e 

Parceria (IEVP) e o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD);  

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos. 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 2: PROMOVER O REFORÇO DAS CAPACIDADES NO DOMÍNIO DA CIÊNCIA E DA 

TECNOLOGIA (C&T) EM ÁFRICA E EXECUTAR O PLANO DE ACÇÃO CONSOLIDADO PARA A 

CIÊNCIA E A TECNOLOGIA EM ÁFRICA (PAC) 

Objectivo 

 Ultrapassar as clivagens científicas para reforçar as capacidades científicas e 

tecnológicas africanas e promover a utilização da ciência e da tecnologia como factores 

fundamentais para a redução da pobreza, o crescimento e o desenvolvimento 

socioeconómico. 

Resultados esperados 

 Reforço da base C&T africana; 

 Maior número de cientistas, técnicos e engenheiros; 

 Integração da C&T nos programas e projectos sectoriais das CER; 

 Melhoria das infra-estruturas e instalações de I&D; 

 Reforço da cooperação entre a UA e a UE em programas científicos e tecnológicos.  



 

Actividades 

 Dar início à implementação da Declaração de Adis-Abeba sobre Ciência e Tecnologia 

para o Desenvolvimento de África; 

 Intensificar a cooperação com as Comunidades Económicas Regionais (CER) para 

integrar a vertente científica e tecnológica com vista ao desenvolvimento 

socioeconómico e à competitividade, assim como reforçar as suas capacidades nesta 

área; 

 Incentivar a aplicação da C&T para alcançar Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

específicos; 

 Promover estratégias integradas de investigação sanitária e desenvolver competências 

nacionais em domínios como os sistemas informatizados de gestão da saúde, os 

levantamentos epidemiológicos e a investigação clínica e operacional, assim como 

reforçar os laços com a Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a 

Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP); 

 Definir modalidades e meios inovadores de financiamento da ciência e da tecnologia em 

África; 

 Desenvolver políticas científicas e tecnológicas harmonizadas em África; 

 Reforçar a vertente C&T no ensino e na formação; 

 Promover o intercâmbio de boas práticas de cooperação C&T a nível regional e 

internacional; 

 Fomentar medidas institucionais e de política que permitam aos países africanos 

mobilizar e partilhar os escassos recursos de que dispõem para fazer ciência e gerar 

inovações tecnológicas; 

 Promover a participação da comunidade científica africana em programas europeus de 

investigação e desenvolvimento tecnológico; 

 Promover acordos de geminação entre intervenientes relevantes africanos e europeus. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD, Estados africanos e CER; 

 Comissão Europeia e Estados-Membros da UE; 

 Sector privado, universidades, institutos científicos e tecnológicos e centros de 

investigação; 

 Instituições Financeiras Internacionais; 

 UNESCO e outras agências da ONU; 

 Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a Realização de Ensaios 

Clínicos (EDCTP) 



 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e 

Parceria (IEVP) e o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD); 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos. 

 Fundo Africano para a Ciência e a Tecnologia; 

 EDCTP e Programa Temático "Investir nas Pessoas". 

ACÇÃO PRIORITÁRIA 3: PROMOVER A COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO DAS APLICAÇÕES E 

TECNOLOGIAS ESPACIAIS  

Objectivo  

 Cooperação reforçada na utilização de aplicações e tecnologias espaciais sustentáveis e 

económicas a fim de promover o desenvolvimento sustentável de África. 

Resultados esperados  

 Plena integração das questões ligadas ao espaço plenamente integradas nos diálogos e 

iniciativas de cooperação específicos em domínios como o ambiente e a gestão de 

recursos, as alterações climáticas e a paz e segurança; 

 Projectos específicos baseados em tecnologias espaciais a fim de alcançar objectivos de 

desenvolvimento regionais e globais. 

Actividades 

 Analisar conjuntamente as possibilidades de utilização das aplicações espaciais para 

gerir melhor os recursos naturais, melhorar as condições de vida das populações e 

promover o desenvolvimento sustentável, designadamente nos domínios que se seguem: 

o Telecomunicações e ultrapassagem das clivagens digitais; 

o Monitorização das alterações climáticas, da desertificação ou dos fogos, assim como 

dos recursos hídricos e alimentares, através da Observação da Terra, de que é 

exemplo a Monitorização Global do Ambiente e da Segurança (GMES) para a 

África;  

o Aplicações de navegação como o sistema GALILEU e o Serviço Europeu 

Complementar de Navegação Geostacionária (EGNOS); 

o Facilitação das operações de ajuda humanitária e melhoria da segurança das 

populações graças a aplicações espaciais integradas,  

o Tecnologias espaciais e aplicações científicas que contribuam para a sociedade do 

conhecimento.  



 

 Assegurar o acompanhamento efectivo do evento "GMES-África: O espaço e os países 

em desenvolvimento" (Lisboa, Dezembro de 2007); 

 Desenvolver iniciativas conjuntas concretas de cooperação em domínios específicos. 

Intervenientes 

 Comissão da UA/NEPAD e Estados africanos; 

 Comissão Europeia e Estados-Membros da UE; 

 Agências europeias, como a Agência Espacial Europeia (AEE) e a Eumetsat; 

 Sector privado. 

Financiamento 

 Fontes de financiamento adequadas em função do respectivo âmbito de actuação e 

pertinência para os objectivos e actividades em causa, bem como da sua especificidade e 

critérios de elegibilidade, como o 10.º FED, o Instrumento Europeu de Vizinhança e 

Parceria (IEVP) e o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD); 

 Contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE e dos Estados africanos. 




