
 

 

 

 

PARCERIA ESTRATÉGICA ÁFRICA-UE 

Estratégia Conjunta África-UE 

 

I. CONTEXTO, VISÃO COMUM E PRINCÍPIOS 

1. Contexto 

1. A África e a Europa estão ligadas entre si pela história, pela cultura, pela geografia, por um 

futuro comum, bem como por uma comunhão de valores: respeito pelos direitos humanos, 

liberdade, igualdade, solidariedade, justiça, Estado de direito e democracia, valores esses 

consagrados nos acordos internacionais pertinentes e nos textos constitucionais das nossas 

Uniões respectivas. 

2. Desde a primeira Cimeira África-UE da História, realizada no Cairo em 2000, onde a nossa 

parceria foi reforçada através da institucionalização do nosso diálogo, assistiu-se a uma 

mudança considerável em ambos os continentes. Foram lançados processos de 

democratização e reforma que estão a ser aprofundados, tanto em África como na Europa, e 

prosseguem os esforços em ambos os continentes no sentido de dar resposta às situações de 

conflito e de crise. Simultaneamente, foram acelerados os processos de integração em ambos 

os continentes: a Organização da Unidade Africana (OUA) foi transformada em União 

Africana (UA), adoptando o seu programa sócio-económico, a Nova Parceria para o 

Desenvolvimento de África (NPDA); a União Europeia (UE), por seu lado, quase duplicou a 

sua superfície e está a viver um processo de intensificação da União. Também o mundo 

mudou: surgiram novos desafios internacionais e mundiais, a mundialização acelerou-se e o 

mundo tornou-se cada vez mais interdependente. 

3. Em resposta a estas alterações, a cooperação entre a África e a UE desenvolveu-se e 

diversificou-se rapidamente. Ambas as partes conceberam estratégias políticas e documentos 

de orientação destinados a orientar a sua cooperação, incluindo o Acto Constitutivo e o 

Quadro Estratégico da UA (2004-2007) e a Estratégia UE-África de 2005. Todavia, é chegado 

o momento de estes dois vizinhos, com uma história rica e complexa, forjarem uma nova e 

sólida parceria, a partir das suas novas identidades e instituições renovadas, que capitalize as 

lições do passado e proporcione uma estrutura sólida para uma cooperação de longa duração, 

sistemática e bem integrada. A relação África-UE precisa agora de entrar numa nova fase: 

uma nova parceria estratégica e uma Estratégia Conjunta África-UE, enquanto visão política e 

roteiro para a futura cooperação entre os dois continentes nas áreas e fóruns existentes e 

emergentes. 

2. Visão Comum 

4. O objectivo desta Estratégia Conjunta é conduzir a relação África-UE a um novo patamar 

estratégico com uma parceria política reforçada e uma cooperação mais intensa a todos os 



níveis. A parceria será baseada num consenso euro-africano assente em valores e interesses 

comuns, bem como em objectivos estratégicos comuns. A parceria esforçar-se-á por superar a 

clivagem entre a África e a Europa em termos de desenvolvimento, reforçando a cooperação 

económica e promovendo o desenvolvimento sustentável em ambos os continentes, para que 

possam viver lado a lado em paz, segurança, prosperidade; solidariedade e dignidade. 

5. Esta Estratégia Conjunta, que servirá de enquadramento global de longo prazo para as 

relações África UE, será implementada através de sucessivos planos de acção de curto prazo e 

de um diálogo político reforçado a todos os níveis, que terá resultados concretos e 

mensuráveis em todas as áreas da parceria. 

3. Princípios 

6. Esta parceria e a sua evolução ulterior nortear-se-ão pelos princípios fundamentais da unidade 

de África, da interdependência entre a África e a Europa, da apropriação e responsabilidade 

comum, e da observância dos direitos humanos, dos princípios democráticos e do Estado de 

direito, bem como do direito ao desenvolvimento. À luz desta nova parceria, ambas as partes 

se propõem também aumentar a coerência e eficácia dos acordos, políticas e instrumentos 

existentes. 

7. A parceria reger-se-á além disso por um diálogo político reforçado, pelos princípios da co-

-gestão e da co-responsabilidade na nossa cooperação bilateral e em relação às questões 

mundiais, pela repartição dos encargos e responsabilização mútua, pela solidariedade e 

confiança mútua, pela igualdade e justiça, por uma segurança comum e humana, pela 

observância do direito e dos acordos internacionais, pela igualdade e não discriminação entre 

homens e mulheres e, não de somenos importância, por uma abordagem de longo prazo. 

II. OBJECTIVOS 

8. Os quatro objectivos principais desta parceria estratégica de longa duração são os seguintes: 

i. Reforçar e dignificar a parceria política África-UE a fim de dar resposta a questões de 

interesse comum. Este objectivo inclui o reforço dos laços institucionais e aborda 

desafios comuns, designadamente a paz, a segurança, as migrações e o desenvolvimento 

e um ambiente limpo. Para este efeito, ambas as partes vão considerar a África como 

um todo e reforçar o seu diálogo político, a fim de construir uma parceria sólida e 

sustentável de continente a continente, com a UA e a UE no seu centro. 

ii. Promover a paz, a segurança, a governação democrática e os direitos humanos, assim 

como as liberdades fundamentais, a igualdade entre os homens e as mulheres, o 

desenvolvimento económico sustentável, incluindo a industrialização, e a integração 

regional e continental na África; garantir ainda que, até 2015, todos os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM) sejam atingidos em todos os países africanos. 

iii. Promover e sustentar conjuntamente um sistema constituído por um multilateralismo 

efectivo, com instituições multilaterais sólidas, representativas e legítimas, bem como a 

reforma do sistema das Nações Unidas (ONU) e de outras instituições internacionais 

essenciais; dar resposta aos desafios mundiais e às preocupações comuns, tais como 

os direitos humanos, incluindo os direitos das crianças e a igualdade entre homens e 

mulheres, o comércio justo, as migrações, o VIH/SIDA, a malária, a tuberculose e 

outras pandemias, as alterações climáticas, a segurança e sustentabilidade energéticas, o 

terrorismo, a proliferação de armas de destruição maciça e o tráfico de armas ligeiras e 

de pequeno calibre, assim como às questões relacionadas com a sociedade do 



conhecimento, tais como as TIC, a ciência, a tecnologia e a inovação. 

iv. Facilitar e incentivar uma parceria, assente numa base ampla e abrangente, centrada 

nas pessoas, na qual a África e a UE darão aos intervenientes não estatais 
1
 a 

capacidade de desempenharem um papel activo nos processos de desenvolvimento, 

democratização, prevenção dos conflitos e reconstrução pós-conflito, criando as 

condições necessárias para este efeito. Ambas as partes incentivarão também 

abordagens holísticas dos processos de desenvolvimento e farão desta Estratégia 

Conjunta uma plataforma permanente para a informação, participação e mobilização de 

um vasto espectro de intervenientes da sociedade civil da UE, de África e de outras 

regiões. O diálogo permanente com a sociedade civil, o sector privado e os agentes 

locais sobre temas abrangidos pela presente Estratégia Conjunta constituirão uma 

componente essencial para garantir a sua aplicação. 

III. NOVAS ABORDAGENS 

9. Para atingir estes objectivos essenciais, a África e a UE vão precisar de enfrentar 

conjuntamente alguns desafios políticos fundamentais, que são decisivos para o sucesso da 

nova parceria, como por exemplo: 

a) Distanciar-se de uma relação tradicional e forjar uma verdadeira parceria, caracterizada 

pela igualdade na realização de objectivos comuns. 

b) Tirar partido das experiências e lições positivas adquiridas a partir da nossa relação 

passada, em que mecanismos e instrumentos bem sucedidos foram aplicados em domínios 

de acção específicos, e colher os ensinamentos das deficiências verificadas noutros 

domínios. 

c) Promover um retrato de ambas as partes mais rigoroso do que o actual, que substitua o 

dominado por estereótipos negativos herdados do passado e que ignora a evolução 

avassaladoramente positiva verificada em ambos os continentes. 

d) Encorajar a compreensão mútua entre os povos e as culturas de ambos os continentes e 

promover uma melhor e mais sistemática utilização da nossa herança cultural e social 

comum e da nossa diversidade cultural, bem como da riqueza e das oportunidades 

económicas existentes na Europa e em África. 

e) Reconhecer e apoiar sem reservas a liderança africana, tendo em vista criar condições 

favoráveis a um desenvolvimento social e económico sustentável e à efectiva execução de 

programas de desenvolvimento apoiados pelos parceiros, e sublinhar, neste contexto, a 

importância de um forte empenho e responsabilidade política da África no apoio dos 

objectivos e prioridades da parceria. 

f) Trabalhar em conjunto para adaptar gradualmente as políticas e os quadros jurídicos e 

financeiros relevantes, bem como os mecanismos e instrumentos de cooperação 

pertinentes, às necessidades e objectivos da parceria, e criar uma estrutura que tenha mais 

em conta os nossos interesses mútuos. 

g) Garantir que as relações bilaterais, o diálogo e a cooperação entre um ou mais países 

                                                 
1
 No contexto desta Estratégia Conjunta, o termo "intervenientes não estatais" deve ser 

entendido como compreendendo: i) o sector privado, ii) os parceiros económicos e sociais, 

incluindo as organizações sindicais e iii) a sociedade civil em todas as suas formas, de acordo 

com as características nacionais. 



europeus e africanos contribuam para a realização dos objectivos fixados na presente 

Estratégia Conjunta. 

h) Integrar na nossa agenda respostas comuns aos desafios mundiais e intensificar o nosso 

diálogo e cooperação no contexto multilateral. 

i) Incentivar a completa integração de membros de comunidades ou diásporas migrantes nos 

países de residência, promovendo e facilitando simultaneamente os laços com os países de 

origem, de modo a propiciar um contributo concreto para o processo de desenvolvimento 

nesses países. 

j) Ter em mente que só conseguiremos alcançar os nossos objectivos se esta parceria 

estratégica for reconhecida por todos os interessados, nomeadamente os intervenientes da 

sociedade civil e as autoridades locais, e se estes contribuírem activamente para a sua 

implementação. 

IV. ESTRATÉGIAS 

1. Enquadramento estratégico 

10. Os quatro objectivos principais desta parceria estratégica a longo prazo determinam o quadro 

global dentro do qual devem ser criadas estratégias específicas nos seguintes domínios: a) paz 

e segurança, b) governação e direitos humanos, c) comércio e integração regional, e d) 

questões-chave sobre o desenvolvimento. 

11. Na aplicação desta nova parceria, tanto a África como a UE respeitarão o princípio da 

coerência das políticas de desenvolvimento, identificando e promovendo interacções e 

complementaridades positivas entre políticas e estratégias sectoriais, velando por que as 

medidas adoptadas em determinados domínios de acção não comprometam os resultados 

noutros domínios. 

2. Prioridades estratégicas 

12. Para alcançar os nossos objectivos, a Africa e a UE precisam de tomar medidas concretas e de 

progredir de modo significativo nos seguintes domínios estratégicos prioritários relacionados 

entre si: 

a) A paz e a segurança: promover um mundo mais seguro 

13. Devido à sua História e experiência, a África e a Europa compreendem a importância da paz e 

da segurança enquanto condições prévias do desenvolvimento político, económico e social. 

Partindo deste princípio, ambos os continentes lançaram os alicerces de uma cooperação bem 

sucedida, baseada na necessidade de promover abordagens holísticas das questões de 

segurança, que vão da prevenção de conflitos ao estabelecimento de uma paz duradoura e à 

resolução de conflitos e reconstrução pós-conflito, associadas à governação e 

desenvolvimento sustentável, tendo em vista dar resposta às causas profundas dos conflitos. 

14. Existe, porém, hoje em dia uma clara determinação, tanto por parte da África como da UE, de 

elevar esta parceria a um novo nível estratégico, não só para fomentar a paz e a segurança em 

ambos os continentes, mas também a fim de dar resposta a questões de interesse comum na 

cena mundial. 



Promoção da paz, segurança e estabilidade em África e na Europa 

15. No centro da parceria entre a África e a UE está a necessidade de um diálogo reforçado e de 

uma cooperação institucional que dêem resposta não só às questões da paz e da estabilidade 

em África, mas também aos desafios que a Europa tem pela frente. As duas partes 

comprometem-se, pois, a partilhar informações, perspectivas e experiências adquiridas e a 

consultarem-se em questões de interesse comum. Tal atitude não só aumentará a capacidade 

de ambos os continentes de responder atempada e adequadamente a ameaças à paz e à 

segurança, como também facilitará a coordenação de esforços em instâncias internacionais 

relevantes, especialmente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

16. Sob a liderança da UA, a Arquitectura Africana de Paz e Segurança (AAPS) está a ganhar 

forma. Os mecanismos africanos de construção da paz, manutenção da paz e consolidação da 

paz estão a ser reforçados aos níveis nacional, regional e continental. Os acordos de paz 

patrocinados por instâncias regionais ou continentais são hoje a regra no continente, e a maior 

parte dos países africanos goza agora de paz e estabilidade. A UE tem sido um parceiro 

crucial para os países e organizações africanas, contribuindo para criar as condições para uma 

paz e estabilidade duradouras. 

17. Atendendo aos seus conhecimentos especializados, aos seus recursos financeiros e humanos e 

à sua experiência, a UE e os seus Estados-Membros estão bem colocados para prosseguirem e 

aumentarem o apoio que prestam à UA nos seus esforços para – em cooperação com as 

organizações regionais africanas apropriadas – tornarem a AAPS operacional, promovendo 

inclusive o desenvolvimento a longo prazo de capacidades nas diversas estruturas aí previstas, 

nomeadamente, o Sistema Continental de Alerta Rápido, o Grupo dos Sábios e a Força 

Africana de Alerta (FAA). O Conselho de Paz e Segurança da UA desempenhará um papel 

preponderante neste processo. Com tal apoio pretende-se também facilitar a aplicação de 

outros instrumentos importantes da UA, tais como a Política de Reconstrução e 

Desenvolvimento Pós-Conflito, a Declaração sobre o Programa de Fronteiras e os 

instrumentos relevantes em questões de desarmamento. Serão também envidados esforços 

neste contexto para garantir a coerência com esforços mais alargados a nível internacional. 

18. O apoio da UE a África foi e continua a ser norteado pelo princípio da apropriação africana. 

Paralelamente, o Conceito da UE para o reforço das capacidades africanas no domínio da 

prevenção, gestão e resolução de conflitos, e as secções pertinentes do quadro político comum 

da UE para a reforma do sector da segurança e o Conceito da UE em matéria de 

desarmamento, desmobilização e reintegração, a experiência adquirida com a implementação 

do Fundo de Apoio à Paz em África, bem como experiência internacional mais vasta, servirão 

oportunamente de orientação preciosa para a cooperação. O apoio da UE será concretizado 

mediante o recurso a diversos instrumentos, nomeadamente a componente de 

desenvolvimento de capacidades do Fundo de Apoio à Paz em África, os instrumentos de 

gestão de crises da UE e outros programas da UE, tais como o Euro-RECAMP, e através do 

apoio bilateral dos Estados-Membros. 

19. O desenvolvimento de capacidades deverá andar a par da contribuição para um financiamento 

adequado, coerente e sustentável das actividades da UA e dos mecanismos regionais de 

prevenção, gestão e resolução de conflitos, tanto no domínio da gestão civil de crises como da 

reconstrução e desenvolvimento pós-conflito. 

20. O financiamento sustentável, previsível e flexível das operações de apoio à paz sob liderança 

africana constitui outro importante desafio. O Fundo de Apoio à Paz em África deu um 

contributo substancial e é um bom exemplo do modo como o apoio dos parceiros pode 

completar e reforçar o financiamento africano das operações de apoio à paz sob liderança 



africana, inclusive do Fundo para a Paz da UA. No entanto, a experiência dos últimos anos 

demonstrou claramente que é urgente dar mais apoio financeiro, juntamente com sistemas de 

gestão sólidos e que possam ser verificados. A UE está empenhada em avançar para a criação 

de um mecanismo de financiamento previsível e sustentável, inspirado na experiência do 

Fundo de Apoio à Paz em África e nas contribuições bilaterais dos Estados-Membros da UE, 

assim como na vontade africana de obter recursos suplementares no próprio continente. 

21. Simultaneamente, a UE apoiará os esforços africanos para ampliar a base de financiamento e 

mobilizar recursos suplementares do G8 e outros parceiros internacionais. A África e a UE 

trabalharão também em conjunto na criação de um mecanismo, no quadro do Capítulo VIII da 

Carta das Nações Unidas, destinado a financiar de maneira previsível, flexível e sustentável as 

operações de manutenção da paz levadas a cabo pela UA, ou sob a sua égide, e com o 

consentimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

22. A África e a UE e propõem-se ambas apoiar e promover o papel da sociedade civil e dos 

intervenientes não estatais na defesa de uma abordagem abrangente, que destaque a 

importância da sensibilidade ao conflito. Ambas as partes manifestam também o seu 

empenhamento em aplicar as Resoluções 1325 e 1612 do Conselho de Segurança da ONU 

respectivamente sobre a Mulher e a Paz e a Segurança e as Crianças nos Conflitos Armados.  

Desafios comuns e mundiais em matéria de paz e segurança 

23. Se é verdade que hoje o clima mundial abriu novas oportunidades para aumentar a paz e a 

segurança internacionais, criou também novos desafios em matéria de segurança, que, num 

mundo cada vez mais interdependente e com estreitas relações entre os aspectos internos e 

externos da segurança, só poderão ter resposta através de uma acção internacional concertada, 

inclusive no contexto da ONU. Questões relacionadas com a criminalidade organizada 

transnacional, com o terrorismo internacional, com actividades de mercenários, com o tráfico 

de seres humanos e de droga, bem como com o comércio ilícito de recursos naturais, que são 

um factor incontornável do desencadear e alastrar dos conflitos e da erosão das estruturas do 

Estado, merecem particular atenção. 

24. Reconhece-se também hoje que proliferação ilícita, a acumulação e o tráfico de armas ligeiras 

e de pequeno calibre (ALPC) e respectivas munições, os resíduos de guerra explosivos e a 

utilização constante de minas terrestres antipessoais, constituem grandes preocupações, assim 

como a proliferação de armas de destruição maciça (ADM). A África e a UE colaborarão em 

todas estas matérias e procurarão promover, sempre que necessário, a adopção de 

instrumentos nacionais, regionais e multilaterais, e apoiarão o cumprimento dos 

compromissos assumidos, incluindo no contexto das Resoluções do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas. Esta colaboração, que se estenderá a questões relacionadas com a luta 

contra o terrorismo, será concretizada mediante o intercâmbio de informações, o 

desenvolvimento de capacidades institucionais, a aplicação da lei e a cooperação judicial. 

25. Além disso, nos últimos anos surgiram novos desafios mundiais e humanos em matéria de 

segurança, relacionados com questões tais como as alterações climáticas, a degradação do 

ambiente, a gestão dos recursos hídricos, os depósitos de resíduos tóxicos e as pandemias. A 

África e a UE precisam de ter um conhecimento mais profundo dos desafios em causa em 

matéria de segurança, e de decidir, em conjunto, as respostas a formular ao encontro da 

comunidade internacional mais alargada, e juntamente com esta. 

26. Numa perspectiva que vai além da África e da UE, ambas as partes também coordenarão as 

suas acções e exercerão a sua influência na procura de soluções duradouras para as crises e 



conflitos noutras regiões do mundo que deterioram a paz e a segurança internacionais, em 

especial na região do Médio Oriente. 

b) Governação e direitos humanos: defender os nossos valores e princípios 

Desafios comuns e mundiais em matéria de governação e de direitos humanos 

27. A promoção da governação democrática e dos direitos humanos constitui um dos elementos 

centrais do diálogo e da parceria UE-África. Ambos os continentes procurarão unir esforços 

no sentido de aumentar a eficácia do sistema multilateral, promovendo os valores comuns da 

democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos. Neste contexto, a parceria 

estratégica África UE irá promover um diálogo aberto, intensivo e abrangente sobre todos os 

aspectos e conceitos da governação, incluindo os direitos humanos, os direitos das crianças, a 

igualdade entre homens e mulheres, os princípios democráticos, o Estado de direito, a 

governação local, a gestão dos recursos naturais, a gestão transparente e responsável dos 

fundos públicos, o desenvolvimento e reforma das instituições, a segurança das pessoas, a 

reforma do sector da segurança, a luta contra a corrupção, a responsabilidade social das 

empresas e a criação e desenvolvimento das instituições. Este diálogo deverá ajudar as partes 

a definir o que está em jogo, a acordar posições comuns sobre questões do interesse de ambas 

e a tomar conjuntamente iniciativas e acções específicas. 

28. Em situações de conflito, de crise, de instabilidade, de défice democrático grave, e/ou de 

fragilidade institucional, a África e a UE, com base em discussões em diversos fóruns 

internacionais, encetarão igualmente um diálogo sobre o conceito de "situações de 

fragilidade", com o objectivo de chegar a um entendimento comum e a decidir as medidas a 

tomar. 

29. Em matéria de direitos humanos, a UE e a África trabalharão em conjunto para proteger e 

promover os direitos humanos de todas as pessoas na África e na Europa, inclusive através de 

um diálogo reforçado entre as instituições pertinentes de ambos os continentes, 

nomeadamente o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, o 

Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos e a Comissão Africana dos Direitos do 

Homem e dos Povos, a Comissão Africana dos Direitos e Bem-Estar das Crianças e as 

instituições nacionais africanas e europeias no domínio dos direitos humanos. 

30. Do mesmo modo, a UE e a África trabalharão em conjunto a nível mundial e nas instâncias 

internacionais, inclusivamente no Conselho das Nações Unidas para os Direitos do Homem, 

em prol da promoção e protecção dos direitos humanos e do direito humanitário internacional 

assim como da efectiva aplicação de instrumentos internacionais e regionais em matéria de 

direitos humanos. Ambas as partes se comprometem igualmente a lutar contra a impunidade 

sob todas as suas formas. Os crimes mais graves que afectam toda a comunidade 

internacional, especialmente o genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de 

guerra, não podem ficar impunes e a sua efectiva repressão penal tem de ser assegurada 

através de medidas a nível nacional e internacional. Neste contexto, os parceiros estão de 

acordo em que a criação e o funcionamento efectivo do Tribunal Penal Internacional 

constituem um contributo importante para a paz e a justiça internacionais. 

31. A África e a UE salientam ainda a importância de conhecer melhor os e apelam ao 

intercâmbio de informações entre a UE e os países africanos sobre os bens culturais africanos 

existentes na UE e a África. a África e a UE continuarão a cooperar na luta contra o comércio 

ilegal de bens culturais e a facilitar e apoiar a devolução aos seus países de origem dos bens 

culturais adquiridos ilegalmente, conforme previsto nas Convenções UNESCO e UNIDROIT 

pertinentes e em outros instrumentos jurídicos aprovados em comum. A África e a UE 



continuarão também a cooperar através do intercâmbio das melhores práticas e da experiência 

adquirida, aumentando a sensibilização do público, desenvolvendo capacidades e prestando 

assistência técnica aos países africanos. 

Cooperação entre a África e a UE em matéria de governação democrática 

32. A UA está a criar uma nova arquitectura pan-africana de governação, e a África tem vindo a 

desenvolver a sua capacidade institucional, pública e privada, a todos os níveis – nacional, 

regional e continental. neste contexto, a UE está empenhada em apoiar o desenvolvimento 

institucional, a partilha de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades. O apoio da 

UE, baseado no diálogo e na criação de incentivos, assentará na abordagem seguida para 

integrar a governação na programação do FED, ao abrigo da Iniciativa em matéria de 

Governação, que prevê a concessão de financiamento adicional aos países parceiros que se 

comprometam a efectuar reformas. O apoio concedido pela UE obedecerá ao princípio da 

apropriação africana e local e deverá respeitar os planos africanos. 

33. Dois exemplos especialmente promissores de programas africanos de reforma da governação 

e de esforços de consolidação da democracia são o Mecanismo Africano de Avaliação pelos 

Pares (MAAP) e a Carta Africana da Democracia, das Eleições e da Governação. Para apoiar 

o processo do MAAP e a aplicação da Carta e, mais genericamente, a arquitectura pan-

-africana de governação, a UE tenciona criar um instrumento que tenha em conta a 

experiência positiva do Fundo de Apoio à Paz em África e conjugue uma forte apropriação 

africana da concepção e aplicação do programa com disposições que visem uma participação 

estratégica e política ao nível da UE. Estão previstos o apoio e cooperação específicos com o 

Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, com a Comissão Africana dos 

Direitos do Homem e dos Povos, com o Parlamento Pan-Africano e com o Conselho 

Económico Social e Cultural da UA (ECOSOCC). 

34. A África e a UE apoiarão conjuntamente o reforço do Estado de direito em África, dando 

mais apoio às comissões nacionais no domínio dos direitos humanos, aos parlamentos 

nacionais e às comissões eleitorais independentes, bem como às organizações da sociedade 

civil. 

35. A UA e a UE trabalharão igualmente em conjunto para apoiar a realização de eleições 

democráticas de acordo com as normas internacionais e regionais, nomeadamente as normas 

da UA em matéria de eleições, através de assistência eleitoral e da presença de observadores. 

Para tanto, procurarão reforçar o papel da UA, das organizações regionais e da sociedade civil 

na observação de eleições, em conformidade com a Declaração de Princípios para as Missões 

Internacionais de Observação de Eleições, adoptada pelas Nações Unidas em 2005, e a 

Declaração de Durban sobre os Princípios que Regem as Eleições Democráticas em África. 

36. A África e a UE intensificarão a cooperação no contexto das iniciativas internacionais para 

lutar contra o comércio ilícito e para promover a gestão transparente e equitativa dos recursos 

naturais, tais como o processo de certificação de Kimberley, a Aplicação da Legislação, 

Governação e Comércio no Sector Florestal (FLEGT) e a Iniciativa para a Transparência das 

Indústrias Extractivas (ITIE). A África e a UE também tratarão conjuntamente de questões 

relacionadas com a luta contra a corrupção, o suborno, a contrafacção, o branqueamento de 

capitais, a fraude fiscal, bem como outros aspectos da boa governação económica. Ambas as 

partes tomarão medidas neste domínio, tendo em vista facilitar a investigação e a devolução 

aos seus países de origem dos bens culturais incluindo capitais adquiridos ilegalmente. 



37. Em todas estas questões, a África e a UE reconhecem que a sociedade civil, os meios de 

comunicação social e as instituições democráticas têm papéis importantes a desempenhar para 

assegurar a transparência e a responsabilização. 

c) Comércio e integração regional: elevar o potencial e utilizar as oportunidades 

38. Uma governação económica mais eficaz e o clima de investimento em África são factores 

essenciais no desenvolvimento da capacidade económica do continente, que lhe permitirão 

libertar-se do ciclo de apoio constante dos doadores e encontrar um lugar nos mercados 

mundiais. Nesta perspectiva, o desenvolvimento dos mercados nacionais e a integração 

regional são indispensáveis para criar mercados maiores e mais integrados, que, a par de uma 

maior convergência regulamentar, contribuirão para atrair o investimento, aumentar as 

capacidades produtivas e, por conseguinte, promover o crescimento e desenvolvimento 

económico sustentável. 

39. Uma das prioridades da parceria Africa-UE consistirá em ajudar África a aumentar a sua 

capacidade de produção, a ascender na escala do valor acrescentado e tornar-se menos 

dependente das matérias-primas e dos produtos transformados simples, o que, a longo prazo, 

será a melhor forma de evitar a deterioração das condições das trocas comerciais, de participar 

na economia global e dela beneficiar. A África e a UE procurarão também promover, em 

conjunto com outros parceiros internacionais, o comércio justo. Para tal, serão os seguintes os 

objectivos principais a prosseguir no âmbito do diálogo África UE sobre comércio e 

integração regional: i) desenvolvimento do sector privado, apoiado pelo investimento 

estrangeiro, para consolidar do lado da oferta as economias africanas; ii) desenvolvimento e 

reforço das redes de infra-estruturas materiais e serviços afins, indispensáveis para a 

circulação de pessoas, de bens e da informação; e iii) integração comercial, essencial para 

intensificar os fluxos comerciais, tanto Sul-Sul como Norte-Sul. 

Desenvolvimento do sector privado 

40. A promoção de um clima de investimento e favorável às empresas é um requisito prévio 

essencial para o desenvolvimento do sector privado, no âmbito de um ambiente político 

estável e de reformas em termos de governação. Estes esforços deverão assentar em 

estratégias africanas de crescimento económico, vocacionadas para a manutenção da 

estabilidade macro-económica, a promoção da reforma e a harmonização da regulamentação, 

a protecção dos direitos de propriedade intelectual e das normas, a promoção de códigos de 

investimento, e a criação de legislação credível e de sistemas de garantia. Neste contexto, será 

também necessário procurar uma resposta para os principais desincentivos ao investimento, 

nomeadamente a fraude, a corrupção, o branqueamento de capitais e a criminalidade 

organizada. 

41. A cooperação entre a África e a UE neste domínio visa promover enquadramentos jurídicos 

estáveis, eficientes e harmonizados para as empresas, sem formalidades administrativas 

desnecessárias, assim como a responsabilidade social das empresas. Ambas as partes vão 

colaborar no desenvolvimento e transferência de tecnologias, qualidade das infra-estruturas e 

criação de competências, a fim de dar apoio ao processo de industrialização. Visa também 

melhorar os serviços de apoio às empresas e facilitar o acesso ao crédito, em especial com 

vista à conversão de actividades do sector informal para o sector formal, o que constituiria 

também um contributo essencial para permitir que mais mulheres participem na economia 

formal e para facilitar o investimento e os negócios dos membros das diásporas. 

42. Além disso, a parceria contribuirá ainda para facilitar e reforçar o diálogo entre governos, e no 

interior dos próprios governos, e com o sector privado, em ambos os continentes, através de 



redes continentais e regionais adequadas. Neste contexto, o Fórum Empresarial UE-África 

será um instrumento essencial, reunindo empresários e investidores públicos e privados da 

Europa e da África para debaterem formas de melhorar o clima empresarial e de investimento 

e valorizar a actividade empresarial em África. 

Comércio e integração 

43. O Tratado de Abuja, que estabelece a Comunidade Económica Africana, reconhece que o 

comércio e a integração são componentes essenciais do processo mais vasto de integração e 

desenvolvimento regionais, que devem ser devidamente incentivados pela presente parceria. 

As Comunidades Económicas Regionais (CER) desempenharão um papel crucial como 

alicerces do processo de integração continental. Para o efeito, a UE e a África trabalharão em 

conjunto em prol de uma maior coerência e harmonização da regulamentação e dos regimes 

comerciais. o que implicará a harmonização gradual das políticas, da legislação, da 

regulamentação e dos procedimentos nos sectores comercial, aduaneiro e industrial. A África 

e a UE colaborarão na criação de programas e mecanismos para desenvolver normas, padrões 

e controlos de qualidade aos níveis regional e pan-africano, tomando como referência as 

normas internacionais. 

44. Um dos domínios-chave serão os regulamentos e normas técnicas, nomeadamente as medidas 

sanitárias e fitossanitárias (SPS). Em geral, reconhece-se que o cumprimento das normas 

internacionais em matéria de SPS constitui um elemento fundamental do desenvolvimento da 

competitividade e do acesso ao mercado da agricultura e da indústria de transformação 

alimentar africanas. Por conseguinte, o melhoramento das normas africanas traduzir-se-á num 

maior acesso aos mercados internacionais, na promoção do comércio Sul-Sul e na diminuição 

das barreiras comerciais não pautais. Ambas as partes continuarão a fomentar o acesso dos 

bens e serviços africanos aos mercados internacionais, especialmente ao mercado da UE. 

Fundamental deverá ser também o desenvolvimento da capacidade de produção de fármacos 

de acordo com as regras internacionais em matéria de boas práticas de fabrico (BPF) e de 

procedimentos regulamentares eficazes, incluindo o controlo de medicamentos contrafeitos e 

outros produtos, promovendo ao mesmo tempo o acesso de todos – a preços acessíveis – aos 

principais medicamentos genéricos, vacinas e matérias-primas para doenças e epidemias de 

grande incidência. Nesta perspectiva, há que desenvolver a capacidade dos países africanos de 

utilizarem plenamente as flexibilidades dos TRIPS, de acordo com o Plano de Fabrico de 

Produtos Farmacêuticos para África. Uma terceira área essencial consistirá no acesso 

preferencial ao mercado das tecnologias e produtos respeitadores do ambiente. 

45. A cooperação África UE assentará em relações comerciais bilaterais entre a África e a Europa 

mais fortes e orientadas para o desenvolvimento: i) por meio da implementação de Acordos 

de Parceria Económica (APE) com regiões APE africanas (África Ocidental, África Central, 

África Oriental e Austral e o agrupamento da África Austral), em que participam as CER e 

outras organizações africanas 
1
, e da implementação do Acordo de Comércio Livre 

Euro-Mediterrânico com os países do Norte de África; ii) em acções de apoio às empresas 

africanas nos seus esforços para cumprirem as normas e padrões europeus e desenvolverem a 

sua capacidade produtiva; e iii) em formas de cooperação no desenvolvimento de estratégias 

de exportação e de relações de empresa a empresa. Os APE, enquanto instrumentos de 

desenvolvimento, deverão ser implementados ao nível sub-regional, mas o diálogo UA-UE 

tem pertinência para o processo de integração regional globalmente considerado e para a 

interface com as Comunidades Económicas Regionais emergentes. Ambas as partes 

                                                 
1
 As Comunidades Económicas Regionais (CER) e as outras organizações que participam nas 

negociações dos APE são: a CEDEAO, a UEMOA, a CEEAC, a CEMAC, o COMESA, a 

SADC, a UAAA, EAS, a EAC e IOC.  



salientaram a necessidade de o processo APE dar apoio à agenda de integração regional e 

continental da África, com base no Tratado de Abuja. 

46. Estes esforços, especialmente o processo de implementação dos APE, bem como os esforços 

mais gerais para uma maior integração no sistema de comércio mundial assente em regras e 

uma utilização mais eficaz das trocas comerciais para promover o crescimento e erradicar a 

pobreza, serão apoiados pela Comunidade (através do FED e de outros instrumentos) e pelos 

Estados-Membros da UE, de acordo com a Estratégia da UE de Ajuda ao Comércio, bem 

como por contribuições de outros intervenientes no domínio do desenvolvimento. Em 

consonância com os esforços empreendidos no sentido de uma maior integração ao nível sub-

-regional, serão igualmente apoiados os esforços em prol de uma melhor integração ao nível 

continental. 

47. A nível global, a África e a UE procurarão promover a governação económica global e apoiar 

os esforços da África para se integrar na economia mundial. Para atingir tal objectivo, há que 

promover a coordenação entre as posições da África e da UE nas instâncias internacionais. A 

África e a UE procurarão unir esforços no sentido de concluir o mais rapidamente possível a 

Agenda de Doha para o Desenvolvimento. Tal poderá passar, nomeadamente, pela procura de 

um terreno comum na resposta a questões essenciais para o desenvolvimento, tais como a 

redução dos subsídios que acarretam distorções do comércio, um maior acesso aos mercados 

de todos os membros da OMC, a redução dos picos pautais e o aperfeiçoamento da 

regulamentação anti-dumping, bem como pela implementação de reformas tendentes a 

facilitar o comércio e garantir a segurança da cadeia de abastecimento. Neste contexto, a 

África e a UE cooperarão para desenvolver a capacidade técnica e institucional em matéria de 

negociações comerciais e áreas afins, tais como a qualidade e segurança dos alimentos, os 

bens industriais, os entraves técnicos ao comércio e as medidas sanitárias e fitossanitárias e as 

questões relacionadas com as matérias-primas, a fim de promover o comércio africano e 

defender a saúde e os direitos dos consumidores. 

48. Por último, a África e a UE intensificarão a cooperação no domínio das estatísticas, a fim de 

ajudarem os decisores políticos e outros utilizadores das estatísticas, e de redobrarem os 

esforços que estão a ser desenvolvidos na coordenação e harmonização das estatísticas em 

África no quadro da Carta Africana sobre Estatísticas.  

d) Questões-chave sobre o desenvolvimento: acelerar a progressão para os ODM 

49. Para atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), os países africanos têm 

que manter o crescimento económico e o desenvolvimento social equitativo e tanto a África 

como a UE têm que intensificar os seus investimentos, orientar melhor as suas políticas e 

cumprir as promessas feitas. A meio caminho entre 2000 e 2015, apoiar os esforços de África 

para atingir os ODM continua a ser o principal desafio da política externa e da política de 

cooperação para o desenvolvimento da UE em relação ao continente. Nesta perspectiva, os 

esforços devem incidir sobretudo no contributo a dar para alcançar os oito ODM sobre 1) 

pobreza e fome, 2) ensino básico universal, 3) igualdade entre homens e mulheres e 

empoderamento da mulher, 4) mortalidade infantil, 5) saúde materna, 6) VIH/SIDA, malária e 

outras doenças, 7) sustentabilidade ambiental e 8) criação de uma parceria para o 

desenvolvimento. 

Cooperação para o desenvolvimento 

50. Para obter os objectivos enunciados na presente Estratégia Conjunta, é urgente que os 

parceiros procurem conseguir uma ajuda mais previsível e menos volátil, centrada na 

obtenção de resultados. Por conseguinte, a UE reafirma a sua determinação em atingir os 



objectivos acordados no consenso de Monterrey de Maio de 2005, de aumentar o volume da 

ajuda pública ao desenvolvimento (APD) de modo a conseguir atingir individualmente 0,51% 

do RNB para a APD em relação aos Estados-Membros que aderiram à UE antes de 2002; 

tentar atingir 0,17% em relação aos Estados-Membros que aderiram à UE após 2002, no 

quadro dos respectivos processos de dotação orçamental, de modo a conseguir, em conjunto, 

0,56% do RNB para a APD até 2010, como acção intermédia para conseguir atingir o 

objectivo das Nações Unidas de 0, 7% até 2015. Se objectivo de 0,56% do RNB para a APD 

tiver sido atingido em 2010, tal corresponderá a pelo menos 20 mil milhões de euros 

consagrados anualmente à APD, e no mínimo 50% desse aumento beneficiará o continente 

africano. A UE respeitará e honrará estes compromissos e tomará as medidas adequadas 

necessárias para assegurar o cumprimento atempado das promessas de ajuda para com África. 

Os parceiros também redobrarão esforços para manter a dívida a níveis sustentáveis e, nos 

casos em que a dívida se torne insustentável, considerar a possibilidade de anulação da dívida 

no quadro das iniciativas e instâncias existentes. 

51. A África e a UE e a reforçarão também a cooperarão a favor da aplicação da Declaração de 

Paris sobre a eficácia da ajuda. Além disso, promoverão o alinhamento e a harmonização dos 

instrumentos de ajuda ao desenvolvimento, intensificarão a utilização do apoio orçamental 

geral e sectorial, se as circunstâncias o permitirem, e cooperarão estreitamente para honrar os 

compromissos da UE de promoção da complementaridade e repartição do trabalho. 

52. Há que promover a previsibilidade da ajuda ao desenvolvimento, e a UE envidará esforços 

para limitar os condicionamentos e avançar ainda mais para uma ajuda orientada em função 

dos resultados, com uma ligação clara aos indicadores e ao desempenho em matéria de ODM. 

Neste contexto, a África e a UE tencionam também melhorar e alargar a sua cooperação no 

domínio das estatísticas, de modo a que as políticas sejam definidas e as decisões tomadas 

com base em dados claros. 

53. Além disso, ambas as partes reconhecem em geral que a cooperação para o desenvolvimento, 

por si só, não basta para atingir estes objectivos e que as políticas de ambas as partes não 

ligadas à ajuda devem ser mais bem orientadas para a consecução dos ODM, nomeadamente 

através de uma maior coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD). Para o efeito, a 

UE e a UA analisarão de que modo pode ser reforçada a coerência entre políticas e iniciativas 

com objectivos de desenvolvimento, com base num maior empenhamento de ambas as partes. 

54. A fim de assegurar a coerência e complementaridade com o trabalho desenvolvido por outros 

actores internacionais, nomeadamente por parceiros emergentes, a África e a UE reconhecem 

a necessidade de alargar a sua cooperação com outros parceiros através do reforço do diálogo 

tripartido. Ambas as partes reconhecem de igual modo a importância da cooperação triangular 

para o desenvolvimento dos dois continentes 
1
. 

Desenvolvimento humano e social 

55. As questões de emprego, nomeadamente no que se refere à protecção social, à falta de 

oportunidades de trabalho e à promoção de empregos condignos em África serão tratadas 

conjuntamente, dando-se prioridade à criação de empregos produtivos na economia formal, à 

melhoria das condições de vida e de trabalho, de acordo com programa da ONU a favor do 

trabalho digno, assim como à integração da economia informal na economia formal; Será 

promovido o investimento no desenvolvimento do sector privado, prestando-se especial 

                                                 
1
 No âmbito da actual Estratégia Conjunta, entende-se por cooperação triangular a execução de 

um projecto de desenvolvimento de um país africano com a participação técnica de outro país 

africano e com a contribuição financeira e/ou de outro tipo por parte da UE ou vice-versa.  



atenção aos jovens e às mulheres. O sector dos serviços será ainda mais impulsionado, sendo 

este um dos sectores que conta com mais mulheres e jovens. A África e a UE porão a 

tecnologia ao serviço do emprego e esforçar-se-ão para que as obras de infra-estruturas criem 

empregos, qualificados e não qualificados, para os africanos. Além disso, será dada atenção à 

criação de empregos através de sistemas de microfinanciamento. Os sistemas de 

microfinanciamento devem continuar a ser activamente fomentados, visto que os grupos 

geralmente desfavorecidos têm muitas vezes beneficiado consideravelmente com esses 

sistemas.  

56. A África e a UE promoverão os direitos das crianças bem como a autonomia dos jovens 

europeus e africanos. Serão envidados esforços especiais para prestar assistência a crianças e 

jovens em situações de conflito e de pós-conflito. Todas estas medidas serão apoiadas por um 

financiamento previsível de longo prazo. 

57. Além disso, os parceiros insistem na necessidade urgente de consolidar não só o ensino 

básico, mas também os sistemas de ensino, na sua totalidade a todos os níveis. A África e a 

UE tentarão garantir conjuntamente o financiamento previsível de longo prazo dos planos 

nacionais de educação a fim de contribuir para assegurar um ensino de qualidade para todos e 

que todos os rapazes e raparigas frequentem a escola e concluam os estudos, nomeadamente 

através da Iniciativa Acelerada "Educação para Todos" e da implementação do Plano de 

Acção para o Segundo Decénio da Educação em África. Será dada especial atenção à inclusão 

das crianças com dificuldades de comunicação e das crianças e jovens com deficiências. 

58. A formação e aperfeiçoamento de professores é uma prioridade em todos os níveis de ensino. 

A África e a UE apoiarão, por conseguinte, o recrutamento, estabilização e formação do 

pessoal docente, bem como a valorização geral da profissão docente.  Outra prioridade é 

garantir que a educação dê acesso ao emprego e que haja uma maior resposta da formação às 

necessidades dos sectores económicos. A formação e o ensino técnico-profissional (FETP), 

assim como o desenvolvimento de competências com participação dos sectores produtivos 

serão também promovidos. 

59. Além disso, tomando como ponto de partida a Declaração de Adis Abeba de 2007 sobre 

Ciência, Tecnologia e Investigação Científica para o Desenvolvimento, a África e a UE 

intensificarão a cooperação nestas áreas. Neste contexto, será dada atenção à tecnologia, 

aplicações e ciências associadas ao espaço. 

60. No domínio da saúde, serão promovidas pela África e pela UE estratégias integradas, tais 

como a consolidação a todos os níveis dos sistemas nacionais de saúde, com base em 

financiamentos e em recursos humanos e materiais adequados. A fim de reforçar a capacidade 

do sistema de saúde, os parceiros darão também uma resposta conjunta ao problema da 

migração dos profissionais da saúde, o que constitui uma crise em alguns países africanos, 

assim como à criação ou reforço dos sistemas de protecção social. Serão envidados esforços 

consentâneos com a Estratégia Africana da Saúde, o Projecto da UE sobre os Recursos 

Humanos na Saúde, o compromisso de Abuja (15% do financiamento para a saúde) e o 

Programa de Acção Europeu de Resposta à Carência de Profissionais da Saúde nos Países em 

Desenvolvimento. Serão intensificados os esforços desenvolvidos para atingir, em 2010, o 

acesso universal aos serviços básicos de saúde e à prevenção, tratamento, cuidados e apoio em 

matéria de VIH/SIDA, tuberculose e malária, assim como a colaboração no tratamento de 

outras pandemias e de problemas relacionados com meningite, com especial incidência nas 

mulheres, crianças e adolescentes, pessoas mais velhas e com deficiências e pessoas 

pertencentes a grupos vulneráveis. 



61. A participação do sector privado, nomeadamente através de parcerias público-privado, deve 

ser incentivada, devendo igualmente ser aumentada a produção de medicamentos genéricos e 

o acesso a esses fármacos. A África e a UE promoverão ainda o reforço da investigação, 

especialmente em vacinas e novos medicamentos destinados tanto às principais doenças como 

às doenças negligenciadas, assim como sobre matérias relacionadas com as doenças 

transmissíveis pela água e a eficácia clínica da medicina tradicional. Os parceiros trabalharão 

também em conjunto para que sejam efectivamente aplicados os acordos e regulamentações 

internacionais em matéria de saúde. Importa encontrar respostas para questões de interesse 

comum tais como o consumo de substâncias psicotrópicas e a capacidade de preparação e 

resposta a situações de emergência. Será dada especial atenção à luta contra a malnutrição em 

África, nos termos previstos na Estratégia de Nutrição Regional Africana. 

62. Importa promover os direitos em matéria de saúde sexual e reprodutiva (DSSR), com o 

objectivo de atingir, até 2015, o acesso universal aos serviços de saúde reprodutiva e de 

reduzir a morbilidade e mortalidade materna, neo-natal e infantil, conforme previsto pela 

Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento (CIPD) e pelo Plano de 

Acção de Maputo, no quadro dos Planos de Acção e da presente Estratégia. 

Igualdade entre homens e mulheres 

63. A África e a UE reforçarão também o tecido interinstitucional das suas administrações, 

integrando a perspectiva da igualdade entre homens e mulheres em todas as estratégias, 

políticas, programas e acções. Deverão abordar a problemática dos direitos das mulheres em 

toda a sua complexidade e redobrar esforços para eliminar a iliteracia e assegurar a igualdade 

de acesso das raparigas à educação, lutar contra a feminização da pobreza, promover a 

presença da mulher em posições de decisão e nos processos de paz, e combater a violência 

contra as mulheres baseada no sexo, o casamento forçado e prematuro, e trabalhar pelo 

abandono da mutilação genital feminina/excisão (MGF/E) e outras práticas tradicionais 

nocivas, conforme estabelecido na Plataforma de Acção de Pequim e na Declaração Solene da 

UA sobre a Igualdade de Género. 

Sustentabilidade ambiental e alterações climáticas 

64. A África e a UE têm inequivocamente um interesse comum em dar resposta à sustentabilidade 

ambiental e às alterações climáticas. A degradação do ambiente e as alterações climáticas 

prejudicam o desenvolvimento sustentável e constituem ameaças para a concretização dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). As alterações climáticas estão a afectar 

todos os países, mas irão fazer-se sentir de forma mais imediata e mais grave nos países mais 

pobres e mais vulneráveis, que não têm meios nem recursos para se adaptar às alterações do 

seu meio natural. A África irá ser especialmente atingida em termos de segurança alimentar, 

gestão dos recursos hídricos e fenómenos meteorológicos extremos, como secas, cheias e 

ciclones. 

65. A cooperação entre a África e a UE neste domínio terá uma ligação positiva com o 

crescimento económico, a criação de empregos, a estabilidade social e o desenvolvimento de 

capacidades que permitirão a adaptação aos efeitos negativos das alterações climáticas e a sua 

redução. Abordará igualmente áreas inter-relacionadas, como a segurança alimentar, a 

agricultura sustentável e a gestão dos solos e contemplará um grande número de questões, 

designadamente a degradação dos solos, a desertificação, a preservação da biodiversidade, as 

questões ligadas à bio-segurança, incluindo os OGM, a prevenção da deposição de resíduos 

tóxicos, a gestão de resíduos respeitadora do ambiente, a exploração sustentável dos recursos 

naturais, incluindo a gestão integrada das florestas, dos recursos hídricos e das pescas, assim 

como a observação meteorológica e os sistemas de alerta rápido que poderão melhorar a 



gestão dos riscos de catástrofe. 

66. A África e a UE também trabalharão em conjunto na cena mundial e nos fóruns internacionais 

a fim de se adaptarem e responderem eficientemente às alterações climáticas e a outros 

desafios ambientais planetários. Neste contexto, é de primordial importância o cumprimento 

dos acordos da ONU e de outros acordos internacionais e – na sequência da Conferência de 

Bali de 2007 – a África e a UE trabalharão em conjunto em prol de um ambicioso quadro 

climático pós-2012. Além disso, a UE apoiará os esforços de desenvolvimento de capacidades 

envidados pela África em matéria de gestão sustentável dos recursos naturais, nomeadamente 

nos domínios da observação meteorológica e dos sistemas de alerta rápido, ajudando-a 

também no combate à desflorestação ilegal e ao comércio que lhe está associado. Neste 

contexto, a África e a UE devem reforçar os mecanismos e programas de cooperação 

existentes no domínio da utilização das tecnologias espaciais e dos sistemas associados ao 

espaço. 

67. A nível global, a UE promoverá uma melhor distribuição geográfica dos projectos no âmbito 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ajudando a África a tirar proveito do mercado 

mundial do carbono. 

Migração e desenvolvimento 

68. As migrações e a mobilidade são indissociáveis da história do desenvolvimento humano e 

devem ser tratadas como fenómenos altamente positivos. Ao reconhecê-lo, a África e a UE 

tencionam prosseguir e executar políticas e programas que contemplem todas as dimensões 

pertinentes da migração, incluindo a migração circular. Estes esforços visam promover e gerir 

melhor a migração e mobilidade legais, tendo em vista apoiar o desenvolvimento socio-

-económico, tanto dos países de origem como dos países de destino. 

69. A África e a UE tudo farão para aprofundar o seu diálogo franco e construtivo, levando por 

diante a implementação da Declaração de Tripoli, aprovada em Novembro de 2006, durante a 

Conferência Ministerial UE-África sobre Migração e Desenvolvimento, assim como os 

processos regionais em curso, que encerram todo um programa de acção comum em matéria 

de migração e desenvolvimento. Os parceiros tencionam promover as ligações entre migração 

e desenvolvimento, optimizar o impacto das remessas em termos de desenvolvimento, 

facilitar a participação das diásporas e comunidades migrantes nos processos de 

desenvolvimento, promover a defesa dos direitos humanos dos migrantes, assistir e proteger 

os refugiados e requerentes de asilo e ajudar os países africanos de origem, trânsito e destino a 

desenvolver capacidades para gerir as migrações de modo mais eficaz. 

70. A África e a UE pretendem também dar uma resposta conjunta aos aspectos negativos das 

migrações,  o que implica lutar em conjunto contra a migração ilegal, área em que a 

cooperação deve ser intensificada, nomeadamente através da cooperação em matéria de 

repatriamento e readmissão de migrantes no contexto da Declaração de Tripoli e dos acordos 

internacionais relevantes, bem como no controlo de fronteiras e na luta contra o tráfico de 

seres humanos. Nesta perspectiva, envidarão os maiores esforços para garantir a 

implementação do Plano de Acção UE-África sobre o Tráfico de Seres Humanos, 

especialmente Mulheres e Crianças. Os parceiros esforçar-se-ão também por promover o 

respeito pelos princípios e disposições da Convenção da UA que regula os aspectos 

específicos dos problemas dos refugiados em África e da Convenção de Genebra sobre os 

Refugiados. A África e a UE também prestarão especial atenção à fuga de cérebros em 

sectores sensíveis como a saúde e a educação. 



71. Ambas as partes se comprometem a garantir a disponibilização de recursos financeiros 

adequados para a efectiva implementação das medidas previstas na Declaração de Tripoli. 

Agricultura e segurança alimentar 

72. No sector da agricultura, a África e a UE promoverão a coerência das políticas para o 

desenvolvimento, a segurança dos alimentos, a segurança alimentar e a qualidade dos 

alimentos; reforçarão as organizações e as associações inter-profissionais; melhorarão os 

processos de desenvolvimento de políticas e estratégias; aumentarão o investimento nacional 

e estrangeiro; promoverão a diversificação nas zonas rurais; reforçarão os sistemas de 

vigilância e controlo das doenças dos animais, nomeadamente através da luta contra a gripe 

aviária; promoverão abordagens no domínio da gestão de riscos e o recurso a sistemas de 

alerta rápido; reforçarão as capacidades no domínio das trocas comerciais regionais e 

internacionais e das normas sanitárias e fitossanitárias; promoverão reformas institucionais; 

reforçarão a investigação agronómica para o desenvolvimento e utilizarão plenamente as 

oportunidades abertas pelos progressos registados no domínio da biotecnologia. 

73. Uma nova parceria UE-UA para o desenvolvimento agrícola irá apoiar a agenda agrícola 

africana, conforme prevê o Programa Geral para o Desenvolvimento Agrícola de África 

(CAADP). Para o efeito, a tónica será posta numa melhor governação no sector da agricultura 

e no apoio ao desenvolvimento de capacidades por parte dos organismos públicos e privados 

africanos que intervêm na agricultura, especialmente aos níveis regional e continental. 

Importa também apostar fortemente na agenda africana da investigação agronómica para o 

desenvolvimento, coordenada pelo Fórum para a Investigação Agrícola em África (FARA). 

74. Os recursos de pesca africanos, tanto nas águas costeiras como internas, representam um 

capital natural vital e uma fonte potencial de riqueza que poderá contribuir substancialmente e 

de forma sustentável para o crescimento económico e a redução da pobreza. Tal como em 

relação à agricultura, a África e a UE querem melhorar a coerência das políticas para o 

desenvolvimento, especialmente no que diz respeito aos acordos de acesso às pescarias, ao 

comércio e ao controlo da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, designadamente 

através de acordos de parceria no domínio das pescas (APP). A África e a UE vão colaborar 

na criação de um quadro institucional e de governação que promova a conservação e a 

utilização sustentável e mais adequada deste valioso recurso. 

Infra-estruturas 

75. A promoção da inter-conectividade das infra-estruturas africanas a todos os níveis, em 

conformidade com as prioridades da UA/NPDA, dará novos passos. Neste processo, ambas as 

partes utilizarão e desenvolverão o quadro oferecido pela Parceria UE-África de 2006 no 

domínio das Infra-Estruturas e do Fundo Fiduciário e pelo Fundo Pan-Africano para o 

Desenvolvimento de Infra-Estruturas, que definem a estratégia para assegurar a 

interconectividade de todo o continente e das suas diferentes regiões e para resolver o 

problema da eficácia dos resultados dos serviços de infra-estruturas. Em conformidade com as 

prioridades identificadas através da Parceria no domínio das Infra-Estruturas, são os seguintes 

os objectivos a atingir: 

76. No que diz respeito aos transportes, a África e a UE visam aumentar a interconectividade 

através do investimento e melhoramento das infra-estruturas ao longo dos corredores de 

transporte rodoviário trans-africanos e das redes regionais rodoviárias e ferroviárias conexas. 

Os parceiros também centrarão a sua atenção no aumento da eficácia dos portos e em medidas 

de apoio para melhorar a segurança, intrínseca e extrínseca, dos transportes aéreos e 

marítimos. A parceria terá também por objectivo melhorar os serviços de transportes através 



do apoio à eliminação de barreiras não físicas à livre circulação de mercadorias, serviços e 

pessoas graças a uma implementação mais rigorosa dos protocolos regionais. 

77. Relativamente aos recursos hídricos, a África e a UE reconhecem que, para que a água 

contribua plenamente para o desenvolvimento nacional e da economia local, há que aumentar 

o investimento em infra-estruturas hidráulicas regionais. 

78. No que respeita à energia, ambas as partes reconhecem que é necessária uma maior 

interconectividade regional e continental para aumentar a fiabilidade e eficiência dos sistemas 

de energia. Os parceiros tencionam, por conseguinte, melhorar as infra-estruturas energéticas, 

especialmente as destinadas a interconexões eléctricas, acordar em normas e procedimentos 

regulamentares comuns, bem como eliminar as barreiras não físicas ao intercâmbio de energia 

transfronteiras. 

Água e saneamento básico 

79. A gestão dos recursos hídricos e o acesso à água potável e ao saneamento básico são cruciais, 

tanto para o crescimento económico e a redução da pobreza, como para a realização dos 

ODM. Por conseguinte a África e a UE colaborarão para promover o desenvolvimento da 

actual Parceria UE-África sobre os Recursos Hídricos e o Saneamento Básico, no intuito geral 

de satisfazer as necessidades básicas em água e saneamento e de contribuir para uma melhor 

gestão dos recursos hídricos a nível local, das bacias hidrográficas e de drenagem, nacional e 

transfronteiras. 

80. Além disso, a África e a UE intensificarão os seus esforços conjuntos para dar resposta aos 

desafios que representam a segurança dos recursos hídricos e as alterações climáticas, o 

acesso sustentável e a preços comportáveis a um abastecimento de água seguro, a educação 

para a higiene e o saneamento básico. Neste contexto, a UE e a África têm também por 

objectivo mobilizar mais investimentos para as infra-estruturas hidráulicas em África. Além 

disso, incentivarão a participação de outros parceiros internacionais no diálogo sobre a 

utilização sustentável dos recursos hídricos em África. 

Energia 

81. Ambas as partes reconhecem que os desafios energéticos internacionais obrigaram a que a 

África e a UE passassem a prestar ainda maior atenção à energia sustentável nas suas relações 

mútuas. Por conseguinte, ambas as partes pretendem reforçar a cooperação e a solidariedade 

na gestão sustentável dos seus recursos energéticos e continuar a promover o acesso à energia, 

a segurança energética e a cooperação regional. 

82. Para o efeito, os parceiros acordaram em criar a Parceria Energética África-UE, que dará 

resposta aos desafios comuns da segurança energética e da diversificação da oferta, do acesso 

a serviços energéticos limpos, eficientes e a preços comportáveis, dos novos recursos 

energéticos renováveis e das alterações climáticas. Os parceiros pretendem igualmente 

desenvolver capacidades, mobilizar mais investimentos para as infra-estruturas energéticas 

em África, inclusivamente através do Fundo da UE para a Energia e de outros instrumentos 

financeiros, assim como associar os doadores emergentes ao diálogo sobre o desenvolvimento 

sustentável do sector energético em África. 

83. A África e a UE vão também explorar diversas vias para lançar o diálogo sobre a utilização 

pacífica da energia nuclear, no quadro das disposições pertinentes da Agência Internacional 

da Energia Atómica (AIEA) e do Tratado de Não Proliferação (TNP) e em conformidade com 

as normas e regras internacionais em matéria de segurança. 



Desenvolvimento de sociedades do conhecimento 

84. A África e a UE reforçarão a sua cooperação na formação de sociedades e economias do 

conhecimento. Ambas as partes reconhecem que o desenvolvimento da ciência, da tecnologia 

e da inovação constitui um dos motores do crescimento económico e do desenvolvimento 

sustentável do continente africano; que a competitividade na economia global está cada vez 

mais dependente do conhecimento e da utilização de meios inovadores na aplicação das 

tecnologias modernas, especialmente das tecnologias da informação e da comunicação (TIC); 

e que, para atingir os ODM; será necessário um grande esforço concertado para criar 

capacidades científicas e tecnológicas em África. Por conseguinte, as parcerias e 

investimentos que façam evoluir o acesso a infra-estruturas no domínio das TIC, o acesso a 

um ensino de qualidade, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e de sistemas 

inovadores em África são cruciais para atingir todos os demais objectivos em matéria de 

desenvolvimento. 

85. A África e a UE reforçarão a cooperação e apoio para colmatar o fosso digital e incentivar o 

desenvolvimento de uma economia do conhecimento inclusiva, nomeadamente através da 

implementação dos resultados da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação e de 

programas da UA/NPDA relevantes. 

86. Mais especificamente, na área das TIC, a África e a UE procuram colmatar o fosso digital que 

limita o acesso aos modernos serviços de telefonia e Internet. Para o efeito, serão abordadas as 

questões da harmonização dos enquadramentos políticos e regulamentares, do investimento 

em infra-estruturas de banda larga e dos serviços não comerciais de apoio em linha. 

87. Paralelamente, serão envidados esforços análogos para superar a clivagem científica e 

aumentar as capacidades de investigação africanas. A insuficiente capacidade técnica da 

África será melhorada por meio da criação de redes especializadas nas regiões e sub-regiões, 

que terão de incidir em prioridades devidamente identificadas, em que assentem o 

crescimento económico e o desenvolvimento sustentável do continente africano. Nesta 

perspectiva, a África e a UE promoverão o reforço de laços de colaboração entre parcerias 

regionais e sub-regionais africanas e parceiros europeus, de modo a contribuir para a 

sustentabilidade dos centros e redes de excelência já estabelecidos. 

Cooperação cultural 

88. Uma parceria entre a África e a UE mais forte terá de assentar numa igualmente forte parceria 

na cooperação cultural. Todas as expressões da cultura, nomeadamente as artes, o 

multilinguismo e o desporto, devem ser tidas em conta. 

89. A África e a UE e a iniciarão portanto um verdadeiro diálogo e cooperação no domínio da 

cultura, incentivarão as trocas culturais e os acordos de geminação, e apoiarão o 

desenvolvimento de capacidades e a assistência técnica na protecção e preservação de bens e 

sítios culturais na Europa e na África, e no acesso aos mesmos. Estes esforços reforçarão a 

salvaguarda dos sítios africanos que pertencem ao património mundial, bem como a 

diversidade das expressões culturais, no quadro das convenções da UNESCO nesta matéria. 

Assim sendo, ambas as partes farão um levantamento da cooperação já existente no domínio 

dos bens culturais, a fim de identificar novas áreas potenciais de cooperação. Além disso, a 

UE e a África – no contexto da sua cooperação para o desenvolvimento – terão totalmente em 

conta a cultura local e contribuirão para aumentar o acesso das populações à cultura e aos 

meios de expressão cultural. 



Comunicação 

90. A África e a UE reconhecem a necessidade de uma maior comunicação entre si e de uma 

maior promoção dos valores sociais e culturais dos povos europeus e africanos. 

91. Nesta perspectiva, os parceiros também envidarão esforços para promover um retrato mais 

rigoroso de cada uma das partes, e combaterão os estereótipos, a xenofobia e o racismo, 

através do reforço do intercâmbio e dos contactos entre intervenientes não estatais, incluindo 

os sindicatos, as associações profissionais, o sector privado, os meios de comunicação social, 

as escolas, as universidades, as instituições culturais e de investigação e as associações e 

clubes desportivos, nomeadamente através do apoio a acordos de geminação entre 

organizações da sociedade civil. 

V. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL E IMPLEMENTAÇÃO 

1. Arquitectura e intervenientes institucionais 

92. A África e a UE implementarão a sua nova parceria estratégica através de uma arquitectura 

institucional que permita e promova um intercâmbio e um diálogo intensivos sobre todas as 

questões de interesse comum. 

93. A parceria contará com a participação de grande número de intervenientes institucionais e não 

institucionais da África e da UE a nível continental, regional, nacional e local, com a 

atribuição de um papel central à UA e à UE. Os parceiros darão por conseguinte maior valor 

ao papel desempenhado pelas suas organizações continentais na facilitação desta parceria e 

incumbi-las-ão de colaborar estreitamente, inclusivamente através de um diálogo mais regular 

entre instituições homólogas a nível da UA e da UE, na preparação e acompanhamento das 

decisões e reuniões. A frequência destas reuniões a nível político, isto é, de altos funcionários, 

Ministros e Chefes de Estado e de Governo, terá de ser intensificada com vista a dinamizar os 

objectivos da Estratégia Conjunta. 

94. Registe-se que esta parceria estratégica, bem como a implementação efectiva das políticas e 

acções delineadas na Estratégia Conjunta, é igualmente da responsabilidade comum de todos 

os Estados africanos e da UE. 

Cimeiras periódicas África-UE 

95. De futuro, a partir da Cimeira de Lisboa, deverão ser organizadas reuniões de chefes de 

Estado e de Governo de três em três anos, na África e na UE, alternadamente. Estas cimeiras 

reflectirão a importância que as duas partes atribuem à relação entre ambas, farão balanços 

dos progressos registados na concretização dos compromissos assumidos e definirão 

orientações políticas para os trabalhos futuros, nomeadamente mediante a aprovação de 

planos de acção. Estas cimeiras devem ser preparadas a nível ministerial. 

96. A dinâmica e a visibilidade políticas da nova parceria exigirão também da parte dos dirigentes 

da África e da UE um compromisso e empenhamento políticos no período entre as cimeiras. 

Para tal, os Presidentes do Conselho da UE e da UA, do Parlamento Europeu e do Parlamento 

Pan-Africano, e da Comissão Europeia e da Comissão da UA encontrar-se-ão – no período 

entre cimeiras e numa base regular – com os seus homólogos institucionais, alternadamente 

em África e na UE, para analisar os progressos registados e dar orientação política à parceria. 



A UA e a UE: Diferentes níveis de interacção 

97. Neste contexto, os parceiros reconhecem a necessidade de uma repartição mais definida das 

funções e das responsabilidades entre os níveis pan-africano, sub-regional, nacional e local, e 

entre os diversos intervenientes da UE, bem como a necessidade de coerência e de 

complementaridade em relação a outros intervenientes internacionais. 

98. A União Africana revelou-se o interlocutor natural da UE para as questões continentais e o 

mais importante parceiro institucional da UE. Assim sendo, a arquitectura institucional 

promovida pela Estratégia Conjunta centrar-se-á, do lado africano, na UA. Esta abordagem 

requer instituições fortes que invistam, acima de tudo, na sua capacidade de agir eficazmente 

e de interagir mutuamente. A UE tenciona, pois, disponibilizar os recursos necessários e 

adaptar as suas estruturas organizativas. A inauguração de uma Delegação da UE junto da UA 

em Adis Abeba será um importante passo nessa direcção. Por seu lado, a UA reforçará a sua 

representação em Bruxelas. Para além disso, a UE continuará a assistir a UA no seu actual 

processo de transformação institucional, apoiando também o reforço da capacidade 

institucional da UA de interagir com a UE e outros parceiros internacionais. 

99. Um dos desafios específicos consiste em simplificar o quadro institucional da integração 

regional e a sua articulação com os agrupamentos relacionados com os APE. As Comunidades 

Económicas Regionais (CER) são importantes para a agenda continental de integração 

económica e política e deverão continuar a ser parceiros privilegiados da UE em África. A UE 

e a UA procurarão integrar as CER e as organizações sub-regionais (OSR) na actual 

arquitectura institucional e minimizar as sobreposições e incompatibilidades de mandatos 

entre as entidades envolvidas. O problema da configuração dos agrupamentos relacionados 

com os APE revela-se de particular importância neste contexto. 

Tróicas África-UE 

100. Nos períodos entre as cimeiras, há que manter o diálogo entre a África e a UE, efectuando 

reuniões periódicas de altos funcionários e de Ministros. A fim de assegurar uma 

representação efectiva e equilibrada de ambas as Uniões, essas reuniões continuarão a ser 

organizadas em formato de tróica, no qual cada parte é representada por um número mais 

restrito de representantes que estão mandatados para falar em nome da África e da UE, 

respectivamente. Do lado da UE, a tróica é formada pela presidência-em-exercício e pela 

presidência futura da UE, pela Comissão Europeia e pelo Secretariado do Conselho da UE, 

enquanto que do lado africano, a tróica conta com a presença do presidente-em-exercício e do 

presidente cessante da UA e da Comissão da UA, alargada por forma a incluir países que 

assumem um papel dirigente, a nível de peritos e de altos funcionários. 

101. A reunião bianual da tróica ministerial África-UE tem um papel central a desempenhar na 

análise e acompanhamento da implementação da Estratégia Conjunta e seus sucessivos planos 

de acção. 

102. A África e a UE continuarão a realizar reuniões bianuais da tróica África-UE entre ministros 

dos Negócios Estrangeiros, alternadamente em África e na UE, aprofundando, se necessário, 

o seu diálogo em reuniões ministeriais adicionais por sector. 

Diálogo entre as Comissões e Grupo de Acção Comum UE-UA 

103. Ambas as Comissões desempenharão um papel central enquanto motores da parceria. 

Prosseguirão e intensificarão a cooperação, juntamente com o Secretariado do Conselho da 

UE. O actual Grupo de Acção Comum UE-UA será reforçado de modo a facilitar o diálogo 



permanente a nível dos grupos de trabalho, a interacção e os projectos comuns entre as 

diferentes instituições, continuando a reunir-se periodicamente para fazer avançar a agenda da 

parceria estratégica. Os colégios de Comissários da Comissão Europeia e da Comissão da UA 

reunir-se-ão anualmente, contribuindo com a sua liderança e impulso políticos para os 

trabalhos do Grupo de Acção Comum UE-UA. 

Parlamentos e outras instituições representativas 

104. A arquitectura institucional também reforçará a estrutura formal do diálogo entre as 

instituições que representam os povos dos dois continentes, o Parlamento Europeu, o 

Parlamento Pan-Africano (PPA) e o Conselho Económico, Social e Cultural (ECOSOCC) da 

UA. O PPA e o ECOSOCC – que fazem ambos parte da arquitectura institucional da UA –, 

vozes legítimas e promissoras de governação democrática em África, merecem o apoio de 

todos os intervenientes na parceria África-UE. 

105. Também a cooperação entre os parceiros socio-económicos de ambas as partes será reforçada, 

nomeadamente através do diálogo entre o Comité Económico e Social da UE (CESE) e o 

ECOSOCC da UA. Estes diálogos complementarão e/ou contribuirão para o diálogo 

institucional da tróica UE-UA. Será ainda ponderada a possibilidade de criar mecanismos de 

intercâmbio entre os interessados do lado da UE, por forma a atingir um máximo de 

coordenação, coerência e solidez das políticas e abordagens da UE. 

Sociedade civil 

106. Além disso, os parceiros reconhecem que os intervenientes não institucionais europeus e 

africanos devem ser co-responsáveis pela Estratégia Conjunta, podendo inclusivamente 

desempenhar um papel importante na dinamização dos objectivos da parceria. 

107. Tendo em vista a criação de uma parceria centrada nas pessoas, há que conferir à sociedade 

civil e a outros intervenientes não estatais um papel adequado e proeminente a nível da 

parceria institucional. Deste modo, a África e a UE continuarão a promover o 

desenvolvimento de uma sociedade civil vibrante e independente e o diálogo sistemático entre 

esta e as autoridades públicas a todos os níveis. 

108. Além disso, ambas as partes farão da comunicação efectiva com intervenientes não 

institucionais uma prioridade e reforçarão a sua capacidade de divulgação da informação, 

recolherão e utilizarão as ideias e propostas dos parceiros da sociedade civil e incentivarão a 

participação activa de intervenientes não institucionais na implementação e acompanhamento 

da Estratégia Conjunta e dos seus Planos de Acção. Os Estados-Membros da UE e da UA e as 

organizações e instituições sub-regionais desempenharão um papel central neste trabalho. 

109. Para facilitar estes contactos entre as pessoas, a África e a UE tencionam incentivar e alargar a 

celebração de acordos de geminação em sectores relevantes. Para que tais acordos funcionem, 

ambas as partes procurarão facilitar os procedimentos de entrada – inclusive em matéria de 

vistos – das pessoas que participem nesses programas. 

110. A Estratégia Conjunta deverá constituir uma plataforma permanente para a prossecução do 

diálogo com os interessados da África e da UE nos próximos anos. Os Deputados, as 

organizações da sociedade civil e os institutos de investigação e grupos de reflexão europeus e 

africanos participarão em mecanismos e iniciativas de diálogo e desempenharão um papel 

fundamental em termos de controlo da concretização das políticas e dos compromissos 

africanos, europeus e conjuntos delineados na Estratégia Conjunta. 



2. Implementação e mecanismos de acompanhamento 

Planos de acção 

111. A Estratégia Conjunta, que servirá de enquadramento global de longo prazo para as relações 

África-UE, será implementada através de sucessivos planos de acção, baseados na parte 

operacional da Estratégia Conjunta e que cobrirão as acções prioritárias propostas por 

períodos de três anos. O primeiro plano de acção será adoptado em Lisboa e abrangerá todo o 

período até à próxima cimeira. Esses planos de acção definirão as principais prioridades 

políticas, bem como os compromissos políticos, programas e acções necessários à sua 

concretização. Os planos de acção permitirão aos Chefes de Estado e de Governo avaliar 

regularmente os sucessos e insucessos da implementação em áreas fundamentais e, se 

necessário, dar um novo impulso político. 

Instrumentos financeiros 

112. Para pôr em prática a presente Estratégia Conjunta e os sucessivos planos de acção, ambas as 

partes trabalharão estreitamente para assegurar o financiamento necessário e aumentar a 

acessibilidade das fontes de financiamento. 

113. A implementação da Estratégia Conjunta e das iniciativas a desenvolver nesse contexto será 

apoiada pelos instrumentos financeiros existentes, em função do respectivo âmbito de 

aplicação e da sua pertinência tendo em conta os objectivos e acções em causa, 

nomeadamente o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), o Instrumento de 

Financiamento da Cooperação para o Desenvolvimento, o Instrumento Europeu de 

Vizinhança e Parceria (IEVP), o Instrumento de Estabilidade e os programas temáticos, bem 

como por instituições financeiras da UE, como o Banco Europeu de Investimento (BEI). 

Sempre que possível, tais instrumentos serão reforçados por outras contribuições dos Estados-

-Membros da UE. Além disso, sempre que possível, os instrumentos financeiros africanos e 

os Estados membros da UA contribuirão para este processo, sendo assegurada, sempre que se 

justificar, a participação de instituições financeiras africanas tais como o Banco Africano de 

Desenvolvimento. 

114. A fim de garantir que os instrumentos sejam utilizados de modo eficaz neste quadro inovador 

de cooperação entre a África e a UE, e para permitir que criem as condições para que os 

parceiros cumpram os objectivos da parceria estratégica, há que assegurar convenientemente a 

sua coerência e complementaridade. Para o efeito, os parceiros trabalharão em conjunto na 

perspectiva de adaptar gradualmente as políticas e quadros jurídicos e financeiros relevantes, 

bem como os instrumentos e mecanismos de cooperação relevantes, às necessidades e 

objectivos da parceria. Ou seja, a África e a UE colaborarão na criação de sinergias entre os 

acordos de cooperação existentes para apoiar a parceria, nomeadamente mediante a 

concretização progressiva de um programa de apoio financeiro pan-africano. 

Mecanismos de acompanhamento, avaliação e revisão 

115. A Estratégia Conjunta é uma estratégia de longo prazo, a ser revista periódica e 

adequadamente. 

116. As duas Comissões e o Secretariado do Conselho da UE – anualmente e em cooperação com 

as Presidências da UA e da UE – coordenarão a preparação de um relatório conjunto sobre os 

progressos registados na implementação da Estratégia Conjunta África-UE, que se centrará 

nas políticas e acções definidas nos Planos de Acção e recorrerá a indicadores claros e a 

critérios e calendários concretos para garantir que a implementação está a avançar. Os 



relatórios serão apresentados nas reuniões da tróica ministerial África-UE, que tomará nota 

dos progressos alcançados, e assegurar-se-á da sua correcta implementação; de três em três 

anos, os relatórios serão apresentados aos Chefes de Estado e de Governo, reunidos em 

cimeira, na UE e em África, alternadamente. 

117. Paralelamente, convidam-se o Parlamento Europeu e o Parlamento Pan-Africano a 

organizarem audições conjuntas e a prepararem relatórios políticos sobre os progressos 

registados. 

118. Por último, e no intuito de garantir uma ampla apropriação do processo e transparência no 

acompanhamento, convidam-se as organizações da sociedade civil da UE, África e outras 

regiões a prepararem relatórios gerais e por sector, cujas conclusões serão tomadas em conta 

nos relatórios intercalares elaborados pelas duas Comissões e pelo Secretariado do Conselho 

da UE, e a transmitirem informações sobre a prossecução da implementação da Estratégia 

Conjunta.  

________________ 




