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OBJECTIVO 1 
 

Aspiração 1:   Uma África próspera, baseada em crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. 
 

Objectivos estratégicos:  
 

Objectivo 1: Alto Padrão de Vida, Qualidade Vida e Bem Estar para Todos 
 

Objectivos Específicos 
 

ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

ODS (1.3) Implementar sistemas de protecção social apropriados a cada país, incluindo instalações, e até 2030 atingir 
cobertura substancial dos pobres e vulneráveis1 

Plataforma para Acção de Pequim (A.1) Rever, adoptar e manter políticas macroeconómicas e estratégias de desenvolvimento que abordem as 
necessidades e esforços das mulheres na pobreza2 

Plataforma para Acção de Pequim (A.4) Desenvolver metodologias com base em género e conduzir pesquisas para abordar a feminização da pobreza3 

Protocolo sobre Género da CDAA 
(17,10.b) 

Até 2030 reduzir pelo menos em metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades a viver 
em pobreza4 

EMPREGO 

Protocolo de Maputo (13.a) Promover a igualdade de acesso ao emprego5 

Protocolo de Maputo (13.b) Promover a igual remuneração por trabalho de igual valor para mulheres e homens 6 
 

                                                            
1 ODS (1.3) 
2 Plataforma para Acção de Pequim (A.1) 
3 Plataforma para Acção de Pequim (A.4) 
4 Protocolo sobre Género da CDAA (17.10) 
5 Protocolo de Maputo (13.a) 
6 Protocolo de Maputo (13.b) 
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Protocolo de Maputo (13.f) Estabelecer um sistema de protecção social e segurança social para mulheres a trabalhar no sector informal e 
sensibilizá-las para aderir7 
 

Protocolo de Maputo (13.c) Assegurar a transparência no recrutamento, promoção e despedimento de mulheres e combater e castigar o 
assédio sexual no local de trabalho8     

Protocolo de Maputo (13.d) Garantir às mulheres a liberdade de escolher a sua ocupação, e protegê-las da exploração pelos seus 
empregadores que violem e explorem os seus direitos fundamentais, como reconhecidos e garantidos pelas 
convenções, leis e regulamentos em vigor9      

Protocolo de Maputo (13) Os Estados Partes devem adoptar e aplicar medidas legislativas e outras para garantir às mulheres oportunidades 
iguais no trabalho e avanços de carreira e outras oportunidades económicas10   

Protocolo sobre Género da CDAA 
(16.2) 

Reconhecer e valorizar os cuidados não pagos e o trabalho doméstico através da provisão de serviços públicos, 
infraestruturas e políticas de protecção social.11 

Protocolo sobre Género da CDAA 
(16.3) 

Conduzir estudos de uso de tempo e adoptar medidas políticas para promover a responsabilidade partilhada entre 
homens e mulheres dentro do agregado e família para aliviar o fardo dos múltiplos papéis representados pelas 
mulheres.12 

EAC (6) Empoderamento Económico das Mulheres13 

ODS 8.5 Até 2030 conseguir emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, incluindo 
jovens e pessoas portadoras de deficiência, e salários iguais para trabalho de igual valor14 

ODS 8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravatura moderna e tráfico 
humano e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e 
utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas15  

ODS 8.8 Proteger os direitos laborais e promover ambientes de trabalho seguros para todos os trabalhadores, incluindo 
trabalhadores migrantes, em particular mulheres migrantes, e os que estão em emprego precário16 

                                                            
7 Protocolo de Maputo (13.f) 
8 Protocolo de Maputo (13.c) 
9 Protocolo de Maputo (13.d) 
10 Protocolo de Maputo (13) 
11 Protocolo sobre Género da CDAA (16.2) 
12 Protocolo sobre Género da CDAA (16.3) 
13 EAC (6) 
14 ODS 8.5 
15 ODS 8.7 
16 ODS 8.8 
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Plataforma para Acção de Pequim (F1) Promover os direitos económicos e independência, incluindo acesso ao emprego, condições de trabalho apropriadas 
e controlo sobre recursos económicos17 

Plataforma para Acção de Pequim (F2) Facilitar o acesso igual das mulheres a recursos, emprego, mercados e comércio18 

Plataforma para Acção de Pequim (F4) Fortalecer a capacidade económica das mulheres e redes comerciais19 

Plataforma para Acção de Pequim (F5) Eliminar a segregação ocupacional e todas as formas de descriminação no emprego20 

Plataforma para Acção de Pequim (F6) Promover a harmonização das responsabilidades de trabalho e família para mulheres e homens 21 

Princípios de Empoderamento das 
Mulheres da ONU (2) 

Tratar todas as mulheres e homens justamente no trabalho - respeitar e apoiar os direitos humanos e a não 
descriminação22 

 
 
Aspiração 1 
 

Área de Prioridade Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas 
Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental  Calendári
o 

Rendimentos, 
Empregos e Trabalho 
Decente - 1.1.1 

1. Aumentar o 
rendimento per 
capita registado em 
2013, em pelo 
menos 30% 

1. Plano de 
Implementação 
sobre 
Ouagandougou+10 

2017 Concluída a 
implementação 
do Plano de 
Acção sobre 
Ougaogou+10 
concluída  

2016 Revisão do Plano 
de Acção sobre 
Ougaogou+10 
concluída e 
adoptada pela 
Cimeira da UA  

2015 

                                                            
17 Provisões Pequim Mais 20 (F1) 
18 Provisões Pequim Mais 20 (F2) 
19 Provisões Pequim Mais 20 (F4) 
20 Provisões Pequim Mais 20 (F5) 
21 Provisões Pequim Mais 20 (F6) 
22 Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU (2) 
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Área de Prioridade Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas 
Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental  Calendári
o 

2. Reduzir a taxa de 
desemprego 
registada em 2013, 
em pelo menos 25% 

2. Integração nas 
legislações 
nacionais das  
Políticas de 
Protecção Social e 
do Quadro de 
Economia Informal 
da UA  

2018 Concluída a 
implementação 
das IMP e Planear 
para a 
Capacitação de 
Produtividade 
para as PME   

2017 Desenvolvido o 
Programa de 
Implementação 
dos Primeiros 
Cinco Anos do 
Plano de Acção 
Revisto e 
concluídas as 
consultas às 
CERs  

2016 

3. Reduzir a taxa de 
desemprego em 
Jovens e Mulheres 
em 2% por ano 

 Implementar 
quadro da UA sobre 
Governação de 
Migração Laboral 
para o 
Desenvolvimento e 
Integração e 
Parceria Público-
Privada para a 
Criação de 
Empregos e 
Desenvolvimento 
Inclusivo 

  Concluída a 
implementação 
das Políticas de 
Protecção Social e 
do Quadro de 
Economia 
Informal   

2018     

4. Reduzir a taxa de 
subemprego em 
50% 

1. Desenvolver 
Conceito de Agenda 
Social  

2016 1. Concluídas as 
consultas às 
CERssobre as 
Políticas de 
Protecção Social e 
do Quadro de 
Economia 
Informal  

2016     
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Área de Prioridade Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas 
Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental  Calendári
o 

Pobreza, Desigualdade 
e Fome - 1.1.2 

5. Reduzir a taxa de 
desemprego 
vulnerável registada 
em 2013, em pelo 
menos 25% 

2. Levar a cabo 
reuniões de 
validação/apresenta
r ao CTE  

2017 2. É desenvolvido 
o Plano de 
Implementação 
para a Construção 
de Capacidades 
de Produtividade 
para PMEs é 
desenvolvido e 
concluídas as 
consultas .às 
CERs 

2017     

  3. Apresentar à 
Cimeira para 
adopção  

2018 Harmonização 
das LMIS, Quadro 
de Coordenação 
adoptado pela 
Cimeira e 
concluídas as 
consultas às CERs 
para a 
Implementação. 

2017     

1. Reduzir os níveis 
de pobreza 
registados em 2013, 
em pelo menos 30% 

Desenvolver e/ou 
implementar 
programas de 
alimentação e 
nutrição com foco 
nos grupos 
vulneráveis em 
áreas rurais e 
urbanos, 
especialmente 
mulheres, crianças 
e os marginalizados. 

2023         

5. Reduzir o 
raquitismo em 
crianças em 10% e 
baixo peso em 5% 
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Área de Prioridade Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas 
Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental  Calendári
o 

2. Reduzir pobreza 
entre as mulheres 
em pelo menos 50% 

Implementar 
plenamente o 
CAADP e assinar 
planos de 
investimento 
agrícolas nacionais 
que sejam 
inclusivos.  

2023         

Segurança social e 
protecção Incluindo 
Pessoas com 
Deficiência - 1.1.3 

3. Melhorar o co-
eficiente Gini 
registado em 2013, 
em pelo menos 20% 

        

4. Reduzir os níveis 
de proporção da 
população que 
sofrem de fome 
registados em 2013, 
em pelo menos 80% 

        

1. Pelo menos 30% 
das populações 
vulneráveis 
portadores de 
deficiência, pessoas 
mais velhas e 
crianças, com acesso 
a protecção social 

1. É criada uma 
base de dados 
sobre domicílios 
vulneráveis. 

2016 Feitas as 
consultas com os 
Estados Membros 
sobre o 
Desenvolvimentos 
Social e feita a 
Política de 
Protecção. 

2016 Feitas as 
consultas às 
CERs sobre o 
Desenvolvimento
s Social e 
concluída a 
Política de 
Protecção. 

2015 

Habitações Modernas e 
Habitáveis e Serviços 
Básicos de Qualidade - 
1.1.4 

2. Todas as pessoas 
a trabalhar no sector 
formal são 
abrangidas pela 
segurança social. 

2. É desenvolvido o 
pacote de protecção 
social mínima para 
os grupos 
vulneráveis e são 
autonomizados 
recursos  no 
orçamento nacional.  

2017     Implementação 
do Plano 
Protecção Social 
da UA para a 
Economia 
Informal e 
Trabalhadores 
Rurais. 

  

3. Pelo menos 20% 
do sector informal e 
trabalho rural tem 
acesso a segurança 

  2023     Implementar a 
Política de 
Protecção Social 
para África; 
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Área de Prioridade Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas 
Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental  Calendári
o 

social. 

1. Reduzir o déficit 
habitacional nacional 
registado em 2013, 
em pelo menos 10% 

1. Conduzidas e 
Implementadas as 
Reformas nas 
Políticas do Sector 
Hídrico entre 
2016/18. 

2018 Feitas as 
consultas com os 
Estados Membros 
sobre seguimento 
do Plano de 
Acção de 
Implementação 
AWW. 

2018 Desenvolvido o 
seguimento do 
Plano de Acção 
de 
Implementação 
AWW e 
concluídas as 
consultas às 
CERs. 

2017 

2. Reduzir os níveis  
de proporção da 
população sem 
acesso a água 
potável segura 
registados em 2013, 
em pelo menos 95% 

2. Desenvolvidos e 
implementados os 
planos de eficiência 
hídrica.  

2018         

3. Reduzir os níveis 
de proporção da 
população com 
instalações de 
saneamento 
deficientes 
registados em 2013, 
em pelo menos 95% 

3. O sistema de MA 
(Monitorização e 
Avaliação) de água 
e saneamento está 
alinhado com o 
mecanismo de MA 
de água e 
saneamento  e está 
integrado na 
legislação nacional 
no seguimento do 
Plano de Acção de 
Implementação 
AWV. 

2019         
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Área de Prioridade Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas 
Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental  Calendári
o 

4. Pelo menos 5% 
do orçamento 
nacional é destinado 
a água e 
saneamento. 

            

5. O acesso a 
electricidade e 
internet é 
aumentado em pelo 
menos 50% em 
relação ao níveis 
registados em 2013. 

            

6. Aumentar a 
eficiência de 
utilização de energia 
em domicílios em 
pelo menos 30%.  

            

7. Concluído pelo 
menos o relatório 
detalhado de 
viabilidade técnica e 
financeira para 
sistemas de trânsito 
rápidos em todas as 
cidades com acima 
de 2 milhões de 
habitantes . 

            

8. Pelo menos 50% 
do lixo urbano é 
reciclado. 
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Área de Prioridade Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas 
Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental  Calendári
o 

9. Pelo menos 70% 
da população indica 
aumento no acesso a 
serviços básicos de 
qualidade (água, 
saneamento, 
electricidade, 
transportes, internet 

            

  10. Reduzir favelas 
em pelo menos 10%.  

            

  11. Todos as 
povoações em 
Pequenos Estados 
Ilha estão ligadas 
por   sistemas de 
trânsito rápidos, 
eficazes e eficientes 
em terra, por ar ou 
por mar (quando 
apropriado).   
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OBJECTIVO 2  
 

Objectivo 2: Cidadãos Educados e Revolução de Competências sustentada pela Ciência, Tecnologia e Inovação 

Objectivos 
Específicos 

 

DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Protocolo sobre Género 
da CDAA (14.7) 

Aplicar leis que promovam a igualdade de acesso a retenção e conclusão no ensino pré-escolar, primário, secundário, terciário, vocacional e 
educação não formal incluindo literacia de adultos de acordo com o Protocolo sobre Educação e Formação e os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável.23 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Protocolo de Maputo 
(12,1.a)  

Eliminar todas as formas de descriminação contra as mulheres e garantir igual oportunidade e 24acesso na esfera da educação e formação 

Protocolo de Maputo 
(12,1.b) 

Eliminar todos os estereótipos que perpetuem tal descriminação dos manuais e programas escolares, e na comunicação social, 25 

Protocolo de Maputo 
(12.1.c) 

Proteger as mulheres, em especial as meninas , de todas a formas de abuso, incluindo assédio sexual em escolas e outras instituições de 
ensino e criar sanções contra os perpetradores de tais práticas26 

Protocolo de Maputo 
(12.1.d) 

Facultar acesso a serviços de aconselhamento e reabilitação para mulheres que sofreram de abusos e assédio sexual27 

                                                            
23 Protocolo sobre Género da CDAA (14.7) 
24 Protocolo de Maputo (12,1.a) 
25 Protocolo de Maputo (12,1.b) 
26 Protocolo de Maputo (12.1.c) 
27 Protocolo de Maputo (12.1.d) 
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Protocolo de Maputo 
(12.1.e) 

Integrar a sensibilização de género e educação sobre direitos humanos em todos os níveis de programas de ensino incluindo formação de 
professores28 

EAC (3) Igual acesso a educação de qualidade29 

ODS (4) Assegurar ensino de qualidade inclusivo e equitativo e promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos30 

ODS (4.5) Até 2030, eliminar todas as disparidades de género no ensino e assegurar acesso igual a todos os níveis de ensino e formação vocacional 
para os vulneráveis, incluindo portadores de deficiência, povos indígenas e crianças em situações vulneráveis31 

ODS (4.a) Construir e modernizar equipamentos educativos que sejam sensíveis a crianças, deficiências e géneros e facultem ambientes educativos 
seguros, não-violentos, inclusivos e eficazes para todos32 

Plataforma para Acção 
de Pequim (B1) 

Assegurar igual acesso à educação33 

Plataforma para Acção 
de Pequim (B2) 

Erradicar a iliteracia entre as mulheres34 

Plataforma para Acção 
de Pequim (B4) 

Desenvolver ensino e formação não discriminatórios35 

Plataforma para Acção 
de Pequim (B5) 

Alocar recursos suficientes para e monitorizar a implementação de reformas educativas36 

Plataforma para Acção 
de Pequim (B6) 

Promover a educação e formação ao longo da vida para raparigas e mulheres37 

Princípios de 
Empoderamento das 
Mulheres (4) 

Principio 4: Promover educação, formação e desenvolvimento pessoal para mulheres38 

Declaração Solene (8) Tomar medidas específicas para assegurar que a educação de raparigas e a literacia das mulheres, especialmente nas áreas rurais, para 
conseguir o objectivo de "Educação para Todos" (EFA)39 

                                                            
28 Protocolo de Maputo (12.1.e) 
29 EAC (3) 
30 ODS (4) 
31 ODS (4.5) 
32 ODS (4.a) 
33 Plataforma para Acção de Pequim (B1) 
34 Plataforma para Acção de Pequim (B2) 
35 Plataforma para Acção de Pequim (B4) 
36Plataforma para Acção de Pequim (B5)  
37 Plataforma para Acção de Pequim (B6) 
38 Princípios de Empoderamento das Mulheres (4) 
39 Declaração Solene (8) 
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Protocolo sobre Género 
da CDAA (14.9) 

Adoptar e implementar programas curriculares educacionais, políticas e programas sensíveis ao género que abordem estereótipos de género 
na educação e violência de género, entre outros.40 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

Plataforma para Acção 
de Pequim (B3) 

Melhorar o acesso das mulheres à formação vocacional, ciência e tecnologia, e educação contínua.41 

Protocolo sobre Género 
da CDAA (14.8) 

Tomar medidas especiais para aumentar o número de raparigas a estudar nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) 
e Tecnologias de Informação e Comunicação nos níveis primário, secundário, terciário e superior.42 

 
OBJECTIVO 2 
 

Área de 
Prioridade 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental Calendário 

Revolução 
movida pela 
Educação e 
competênci
as CTI - 
1.2.1 

1. Taxa de 
inscrição em 
educação para a 
primeira infância 
corresponde a  
pelo menos 300% 
da taxa registada 
em 2013 

Quadro a agência de 
acreditação educativa 
Africana integrado na 
legislação nacional   

2020 Concluídas as consultas 
com os Estados Membros 
sobre o Quadro  

2018 1. São revistas as 
agências nacionais e 
regionais de 
acreditação de 
educação em 2015 e 
é desenvolvido o 
Quadro da Agência de 
Acreditação Africana 
até 2016 consultando 
as CERs e as Partes 
Interessadas  

2017 

2. Taxa de 
inscrição no ensino 
básico de 100% 

        2. Quadro revisto pela 
CTE e adopção pela 
Cimeira em 2017 do 
Plano de Acção no 
estabelecimento da 
Agência de 
Acreditação feito em 
2018 e a 
implementação ser 

2022 

                                                            
40 Protocolo sobre Género da CDAA (14.9) 
41 Plataforma para Acção de Pequim (B3) 
42 Protocolo sobre Género da CDAA (14.8) 
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Área de 
Prioridade 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental Calendário 

feita  

3. Aumentar o 
número de 
professores 
qualificados em 
pelo menos 30% 
com foco nas 
STEM 

Expandir e melhorar 
instalações de 
ensino/acesso nos 
níveis pré-escolar, 
básico, secundário,  
terciário e Ensino e 
Formação Profissional 
com foco na ciência, 
tecnologia e inovação; 

2023         

4. Ensino 
secundário 
universal 
(incluindo escolas 
secundárias 
técnicas) com 
taxas de inscrição 
de 100% 

Reforçar a 
infraestrutura de 
aprendizagem nas 
áreas da Ciência, 
Tecnologia, 
Engenharia e 
Matemática (STEM)  
que assegura o 
aumento de 
incentivos, acesso e 
qualidade de 
aprendizagem para 
mulheres e raparigas;  

2023         

5. Pelo menos 
30% dos formados 
em escolas 
secundárias, 
continuam para o 

Rever o programa 
curricular e ambiente 
de aprendizagem das 
instituições de Ensino 
e Formação 

2023         
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Área de 
Prioridade 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

Comunidades 
Económicas Regionais 
(CERs) 

Calendári
o 

Continental Calendário 

ensino terciário 
com pelo menos 
40% deles a 
serem mulheres. 

Profissional para as 
tornar sensíveis ao 
género e relevantes 
para a Agenda 2063. 

6. Pelo menos 
70% dos 
estudantes do 
ensino secundário 
a entrar no sector 
terciário têm um 
leque de opções 
para maior 
desenvolvimento 
de competências 

            

  7. Pelo menos 
70% do público 
apercebe-se dos 
melhoramentos de 
qualidade na 
educação em 
todos os níveis 

            

 

 
 
 
OBJECTIVO 3 
 

Aspiração 1:  Uma África próspera, baseada em crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 3:  Cidadãos Saudáveis e Nutridos 

Objectivos Específicos  

SAÚDE   
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ODS (3.8)  Conseguir cobertura de saúde universal, incluindo protecção de risco financeira, acesso a serviços de cuidados de 
saúde de qualidade, e acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e preço acessível, 
para todos43 

ODS (3,9)  Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças de químicos e ar tóxicos, poluição e contaminação 
da água e solos 44 

ODS (3.a) Fortalecer a implementação da Convenção sobre Controlo de Tabaco da Quadro da Organização Mundial de Saúde em 
todos os países, conforme apropriado45 

ODS (3.b)  Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacina e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis 
que primariamente afectam os países em desenvolvimento, facultar acesso a medicamentos e vacinas essenciais a 
preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, que afirma o direitos dos 
países em desenvolvimento a utilizar na sua plena extensão as provisões do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio relativo a flexibilidades para proteger a saúde pública, e, em 
particular, facultar acesso a medicamentos para todos46 

ODS (3.c) Aumentar substancialmente o financiamento na saúde e o recrutamento, desenvolvimento, formação e retenção da 
força laboral em países em desenvolvimento, em especial em países menos desenvolvidos e pequenos Estados ilha em 
desenvolvimento47 

ODS (3.d) Fortalecer a capacidade de todos os países, em particular países em desenvolvimento, de alerta rápido, redução de 
risco e gestão de riscos de saúde nacional e globais48 

Plataforma para Acção de 
Pequim (C) 

Aumentar o acesso das mulheres através do ciclo de vida a cuidados de saúde, informação e serviços relacionados, 
adequados, a preço acessível e de qualidade49 

Plataforma para Acção de 
Pequim (C.2) 

Fortalecer programas preventivos para promover a saúde das mulheres50 

Plataforma para Acção de 
Pequim (C.4) 

Promover a pesquisa e disseminar informação sobre saúde das mulheres51  

                                                            
43 ODS (3.8) 
44 ODS (3,9) 
45 ODS (3.a) 
46 ODS (3.b) 
47 ODS (3.c) 
48 ODS (3.d) 
49 Plataforma para Acção de Pequim (C) 
50 Plataforma para Acção de Pequim (C.2) 
51 Plataforma para Acção de Pequim (C.4) 
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Protocolo sobre Género da CDAA 
(26.25) 

Adoptar e implementar quadros legislativos, políticas, programas e serviços que habilitem cuidados de saúde de 
qualidade sensíveis ao género, adequados e a preço acessível. 52 

EAC (4) Respeitar os riscos de saúde das mulheres como direitos humanos53 

SDSR  

Protocolo de Maputo (14.1) 
 
Protocolo de Maputo (14,1.a) 
Protocolo de Maputo (14,1.b) 
Protocolo de Maputo (14.1.c) 
Protocolo de Maputo (14.1.b) 

Estados Parte devem assegurar que o direito à saúde das mulheres, incluindo saúde sexual e reprodutiva, seja 
respeitado e promovido.54  Isto inclui:  
a) o direito a controlarem a sua fertilidade55 
b) o direito a decidir quando ter filhos, o número de filhos e a frequência dos filhos56 
c) o direito de escolher qualquer método de contracepção;57 
e) o direito a ter educação de planeamento familiar58 

ODS (3.1) Até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna para menos de 70 por 100.000 partos 59 

ODS (3.2) Até 2030, acabar com mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças com menos de 5 anos de idade, com todos os 
países com o objectivo de reduzir a mortalidade neonatal pelo menos para 12 por 1.000 nados-vivos e a mortalidade 
abaixo dos 5 pelo menos para 25 por 1.000 nados-vivos60 

ODS (3.4) Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura de doenças não transmissíveis através da prevenção e 
tratamento e promoção da saúde mental e bem-estar61 

ODS (3.7) Até 2030 assegurar acesso universal a serviços de cuidados de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planeamento 
familiar, informação e educação, e a integração de saúde sexual em estratégias e programas nacionais62 

Plataforma para Acção de Aumentar os recursos e monitorizar seguimento para saúde das mulheres63 

                                                            
52 Protocolo sobre Género da CDAA (26.25) 
53 EAC (4) 
54 Protocolo de Maputo (14.1) 
 
55 Protocolo de Maputo (14,1.a) 
 
56 Protocolo de Maputo (14,1.b) 
 
57 Protocolo de Maputo (14.1.c) 
 
58 Protocolo de Maputo (14.1.e) 
59 ODS (3.1) 
60 ODS (3.2) 
61 ODS (3.4) 
62 ODS (3.7) 
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Pequim (C.5) 

Protocolo sobre Género da CDAA 
(26.26) 

Eliminar a mortalidade materna.64 

Protocolo sobre Género da CDAA 
(26.27) 

Desenvolver e implementar políticas e programas para abordar as necessidades de saúde mental, sexual e reprodutiva 
das mulheres e dos homens.65 

HIV E SIDA  

Declaração Solene (1) Acelerar a implementação a implementação de medidas económicas, sociais e legais específicas de género no combate 
à pandemia HIV/SIDA e implementar efectivamente as Declarações de Abuja e Maputo sobre a Malária, HIV/SIDA, 
Tuberculose e Outras Doenças Infecciosas Relacionadas Mais especificamente iremos assegurar que serviços de 
tratamento e sociais estejam disponíveis para mulheres a nível local tornando mais rápida a resposta às necessidades 
das famílias que facultam cuidado; aplicar legislação para acabar com a descriminação contra as mulheres a viver com 
HIV/SIDA e para protecção e cuidados das pessoas a viver com HIV/SIDA, em particular mulheres; aumentar as 
alocações orçamentais nestes sectores para aliviar o fardo de cuidado das mulheres; 66 

Declaração Solene (10) Estabelecer o Observatório da SIDA em África como uma unidade dentro do Gabinete do Presidente da Comissão que 
deve produzir um relatório anual sobre a situação do HIV/SIDA no continente durante as Cimeiras anuais; e promover a 
produção local de drogas anti-retrovirais;67 

Protocolo de Maputo (14.1.d) 
Protocolo de Maputo (14.1.e) 

O direito à protecção pessoal e a estar protegido/a contra infecções sexualmente transmitidas, incluindo HIV/SIDA;68 
O direito a ser informado sobre o estado de saúde e o estado de saúde do parceiro, particularmente se afectados por 
infecções sexualmente transmitidas, incluindo HIV/SIDA, de acordo com as normas e melhores práticas 
internacionalmente reconhecidas69 

ODS (3.3) Até 2030 acabar com as epidemias de SIDA, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a 
hepatite, doenças transmissíveis pela água e outra doenças transmissíveis70 

Plataforma para Acção de 
Pequim (C3) 

Levar a cabo iniciativas sensíveis ao género que abordem doenças sexualmente transmissíveis , HIV/SIDA, e questões de 
saúde sexuais e reprodutivos71 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
63 Plataforma para Acção de Pequim (C.5) 
64 Protocolo sobre Género da CDAA (26.26) 
65 Protocolo sobre Género da CDAA (26.27) 
66 Declaração Solene (1) 
67 Declaração Solene (10) 
68 Protocolo de Maputo (14.1.d) 
 
69 Protocolo de Maputo (14.1.e) 
70 ODS (3.3) 
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Protocolo sobre Género da CDAA 
(27.29) 

Desenvolver estratégias de género para prevenir novas infecções.72 

Protocolo sobre Género da CDAA 
(27.30) 

Assegurar o acesso universal a tratamentos de HIV e SIDA para mulheres, homens, rapazes e raparigas infectados, com 
o objectivo de acabar com a SIDA.73 

ÁGUA E SANEAMENTO   

Protocolo sobre Género da CDAA 
(26.28) 

26.28 1.8.Assegurar a provisão de instalações de higiene e sanitárias e as necessidades nutricionais das mulheres, 
incluindo mulheres na prisão.74 

Protocolo da SADC sobre Género 
31,40) 

31.40 4.5. Até 2030, conseguir o acesso universal e equitativo a água segura e serviços de saneamento75 

HABITAÇÃO  

Protocolo de Maputo (16) 
Protocolo de Maputo (16,1) 

Direito a Habitação Adequada76 
As mulheres devem ter o direito a igual acesso a habitação e condições de vida aceitáveis num ambiente saudável. Para 
assegurar estes direitos, os Estados Parte devem atribuir a todas as mulheres, seja qual for o seu estado civil, acesso a 
habitação adequada77 

ODS (11.1) Até 2030, assegurar acesso a todos a habitação e serviços básicos adequados, seguros e de preço acessível e melhorar 
as favelas78 

TRABALHO DE ASSISTÊNCIA   

Protocolo de Maputo (13.1.f) Tomar as medidas necessárias para reconhecer o valor económico do trabalho das mulheres em casa79 

ODS (5) Reconhecer o valor do trabalho de assistência e doméstico não pago80 

Protocolo sobre Género da CDAA 
(16.12) 

Reconhecer e valorizar os cuidados não pagos e o trabalho doméstico através da provisão de serviços públicos, 
infraestruturas e políticas de protecção social.81 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
71 Plataforma para Acção de Pequim (C3) 
 
72 Protocolo sobre Género da CDAA (27.29) 
73 Protocolo sobre Género da CDAA (27.30) 
74 Protocolo sobre Género da CDAA (26.28) 
75 Protocolo da SADC sobre Género 31,40) 
76 Protocolo de Maputo (16) 
 
77 Protocolo de Maputo (16,1) 
78 ODS (11.1) 
79 Protocolo de Maputo (13.1.f) 
80 ODS (5) 
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Protocolo sobre Género da CDAA 
(16.12) 

Conduzir estudos de uso de tempo e adoptar medidas políticas para promover a responsabilidade partilhada entre 
homens e mulheres dentro do agregado e família para aliviar o fardo dos múltiplos papéis representados pelas 
mulheres.82 

Protocolo sobre Género da CDAA 
(27.31) 

Desenvolver e implementar políticas e programas para assegurar o reconhecimento adequado, do trabalho levado a 
cabo por cuidadores, a maioria dos quais mulheres; alocação de recursos e apoio psicológico para cuidadoras bem 
como a promoção do envolvimento de homens nos cuidados e apoio de Pessoas Portadoras de SIDA.83 

 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
81 Protocolo sobre Género da CDAA (16.12) 
82 Protocolo sobre Género da CDAA (16.12) 
83 Protocolo sobre Género da CDAA (27.31) 



20 
 

OBJECTIVO 3 - PLANO DE ACÇÃO 
 

Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendár
io 

Comunidades Económicas Regionais 
(CERs) 

Calendár
io 

Continental Calendár
io 

Saúde e 
Nutrição 1.3.1 

Aumentar 
os níveis  
de acesso a 
serviços de 
saúde 
sexual e 
reprodutiva 
por 
mulheres e 
raparigas 
registados 
em 2013 
em pelo 
menos 30% 

Integrada na 
legislação nacional a 
Estratégia Africana 
para a Saúde 

2017 Concluídas as consultas com Estados 
Membros sobre a implementação da 
Estratégia Africana para a Saúde 

2016 O Esboço da 
Estratégia Africana 
para a Saúde é 
apresentada ao 
CTE/Cimeira para 
adopção em 2015 e 
concluídas as 
consultas com às 
CERs sobre a 
implementação da 
Estratégia Africana 
para a Saúde 

2016 

Reduzir as 
taxas de 
mortalidade 
materna, 
neo-natal e 
infantil em 
pelo menos 
50% 

Desenvolver/implem
entar políticas e 
programas para a 
expansão de serviços 
de saúde básicos de 
qualidade incluindo 
acesso a 
medicamentos de 
qualidade, eficazes e 
a preço acessível;  

2023     É desenvolvido o 
documento de 
conceito sobre o 
Centro Africano para 
Controlo de Doenças 
(ACDC) e adoptado 
pela Cimeira da UA 

2015 

O acesso a 
medicamen
tos Anti-
Retrovirais 
(ARV) é 
100% 

Construir 
capacidades de 
recursos humanos e 
financeiros para 
prestação de 
cuidados de saúde 

2023     É desenvolvido o 
documento de 
conceito para a 
Corpo de Voluntários 
de Saúde para África 
e adoptado pela UA   

2017 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendár
io 

Comunidades Económicas Regionais 
(CERs) 

Calendár
io 

Continental Calendár
io 

  Expandir e melhorar 
(incluindo adopção) 
políticas e programas 
de educação e de 
saúde pública; 

2023     Desenvolver/implem
entar programas 
para prevenção de 
mortalidade materna 
e infantil 

2023 

  Promover/implement
ar políticas que 
habilitem os direitos 
reprodutivos das 
mulheres e das 
adolescentes e o 
acesso a serviços de 
saúde sexual e 
reprodutiva; 

2023         

 
 
 
OBJECTIVO 4 
 

Aspiração 1:  Uma África próspera, baseada em crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 4:  Economias transformadas  

Objectivos Específicos  

RECURSOS EXTRACTIVOS   

EAC (12) Paridade de género nas Indústrias Extractivas84 

ENERGIA   

Protocolo de Maputo (18,2.b) Promover pesquisa e investimento em novas fontes de energia renovável e tecnologias adequadas, incluindo 
tecnologias de informação e facilitar o acesso das mulheres a, e participação no seu controlo85 

Protocolo de Maputo (18.2.c) proteger e habilitar o desenvolvimento de sistemas de conhecimento indígenas das mulheres86 

                                                            
84 EAC (12) 
85 Protocolo de Maputo (18,2.b) 
86 Protocolo de Maputo (18.2.c) 
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ODS (7.1) Até 2030, assegurar o acesso universal a serviços de energia a preço acessível, de confiança e modernos87 

INDUSTRIALIZAÇÃO  

  

CRÉDITO   

Protocolo de Maputo (19) Promover o acesso das mulheres ao crédito, formação, desenvolvimento de competências e serviços de extensão a 
nível rural e urbano de modo a facultar às mulheres uma mais alta qualidade de vida e reduzir o nível de pobreza entre 
as mulheres88 

Plataforma para Acção de Pequim 
(A.3) 

Facultar às mulheres acesso a mecanismos e instituições de poupança e crédito89 

NEGÓCIOS  

Protocolo de Maputo (19) Introduzir a perspectiva de género nos procedimentos de planeamento do desenvolvimento nacional90 

Protocolo de Maputo (19) Assegurar que os efeitos negativos da globalização e quaisquer efeitos adversos da implementação políticas e 
programas de comércio e económicas sejam reduzidos ao mínimo para mulheres.91 

Protocolo de Maputo 3.3 Os Estado Parte devem adoptar e implementar medidas apropriadas para proibir qualquer exploração ou degradação 
das mulheres.92 

ODS (8) Crescimento Económico93 

ODS (5) Empoderamento económico, direito a possuir terras e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e 
recursos naturais94 

ODS (5) Levar a cabo reformas para dar às mulheres direitos iguais a recursos económicos, bem como acesso a propriedade e 
controlo sobre as terras e outras formas de propriedade95 

Plataforma para Acção de Pequim 
(F3) 

Facultar serviços de negócios, formação e acesso aos mercados, informação e tecnologia, em particular a mulheres 
com baixo rendimento96 

Plataforma para Acção de Pequim Fortalecer a capacidade económica das mulheres e redes comerciais97 

                                                            
87 ODS (7.1) 
88 Protocolo de Maputo (19) 
89 Plataforma para Acção de Pequim (A.3) 
90 Protocolo de Maputo (19) 
91 Protocolo de Maputo (19) 
92 Protocolo de Maputo 3.3 
93 ODS (8) 
94 ODS (5) 
95 ODS (5) 
96 Plataforma para Acção de Pequim (F3) 
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(F4) 

Protocolo sobre Género da CDAA 
(15.1) 

Assegurar a participação igual de mulheres e homens na formulação de políticas e implementação de políticas 
económicas.98 

Princípios de Empoderamento 
das Mulheres da ONU (5) 

Implementar o desenvolvimento de empreendimentos, cadeia de fornecimento e práticas de marketing que 
empoderem as mulheres99 

EAC (9)  Comércio100 

EAC (6)  Empoderamento Económico das Mulheres101 

 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
97 Plataforma para Acção de Pequim (F4) 
98 Protocolo sobre Género da CDAA (15.1) 
99 Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU (5) 
100 EAC (9)  
101 EAC (6)  



24 
 

OBJECTIVO 4 - PLANO DE ACÇÃO 
 

Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Crescimento 
económico 
sustentável e 
inclusivo 1.4.1 

1. Taxa de 
crescimento do PIB 
anual de pelo 
menos 7% 

            

2. Pelo menos 30% 
do produto 
industrial do sector 
não-extractivo total 
é de firmas de 
proprietários locais. 

            

3. As firmas de 
propriedade local 
geram pelo menos 
20% do produto 
industrial do sector 
extractivo.  

            

4. 20% dos negócios 
informais do sector , 
por ano, passam à 
categoria de 
Pequena Empresa 
Formal.  

            

5. Pelo menos 50% 
dos negócios 
informais do sector 
que passam à 
categoria de 
pequena empresa 
formal, por ano, são 
propriedade de 

Promover políticas que 
aumentem o acesso a 
financiamento de 
Mulheres para 
passarem do sector 
informal para o sector 
das PME  

2023         
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Mulheres 

 
 
OBJECTIVO 5 
 

Aspiração 1:  Uma África próspera, baseada em crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 5:  Agricultura Moderna para produtividade e produção aumentadas  

Objectivos Específicos  

AGRICULTURA   

EAC (7) Questões de género na Agricultura e Segurança Alimentar102 

ODS (12) Consumo e produção sustentável103 

TERRAS  

ODS (5) Empoderamento económico, direito a possuir terras e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e 
recursos naturais104 

Declaração Solene (7) Direitos de Terra105 

SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRIÇÃO  

 

Protocolo de Maputo (15.1) Os Estados Partes deverão assegurar que as mulheres têm direito a alimentação nutritiva e adequada.  Neste aspecto, 
devem tomar medidas adequadas para106 

Protocolo de Maputo (15.1.a) Facultar às mulheres acesso a água potável limpa, fontes de combustível doméstico, terra, e meios de produzir 
alimentação nutritiva107 

ODS (2.1) Até 2030 acabar com a fome e assegurar o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações 

                                                            
102 EAC (7) 
103 ODS (12) 
 
104 ODS (5) 
105 Declaração Solene (7) 
106 Protocolo de Maputo (15.1) 
107 Protocolo de Maputo (15.1.a) 
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vulneráveis incluindo crianças, a alimentação segura, nutritiva e suficiente todo o ano108 

ODS (2.2) Até 2030 acabar com todas as formas de subnutrição, incluindo conseguir até 2025 os alvos acordados 
internacionalmente quanto ao raquitismo e falta de peso em crianças com menos de 5 anos de idade, e abordar as 
necessidades nutricionais de mulheres adolescentes, grávidas e lactantes, e das pessoas mais velhas109 

Protocolo de Maputo (15.1.a) Facultar às mulheres acesso a água potável limpa, fontes de combustível doméstico, terra, e meios de produzir 
alimentação nutritiva110 

Protocolo de Maputo (15.1.b) Estabelecer sistemas adequados de fornecimento e armazenamento para assegurar a segurança alimentar.111 

 
 
 
 
OBJECTIVO 5 - PLANO DE ACÇÃO 
 
Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Produtividade e 
produção 
agrícolas 1.5.1 

1. Alocar um 
mínimo de 10% 
da despesa 
pública anual à 
agricultura e 
crescimento do 
sector em pelo 
menos 6% por 
ano 

1. Os Planos de 
Investimento Agrícola 
Nacionais (NAIPS) estão 
alinhados com os Alvos 
Malabo 

2017 1. Concluídas as consultas com os 
Estados Membros sobre o alinhamento 
de NAIPS com Alvos Malabo  

2017 1. Desenvolvida 
e 
Implementada 
a Estratégia de 
Coordenação 
CAADP 

2016 

  2. Duplicar o 
factor de 
produtividade 
agrícola total 

2. Concluída a revisão 
bianual nacional 

2017 2. Concluída a avaliação dos Planos de 
Investimento Agrícola Regionais para 
alinhamento com os Alvos da 
Declaração de Malado  

2019 2. Concluída a 
avaliação dos 
NAIPS 
existentes 
contra Alvos da 
Declaração de 
Malabo 2014 

2015 

                                                            
108 ODS (2.1) 
109 ODS (2.2) 
110 Protocolo de Maputo (15.1.a) 
111 Protocolo de Maputo (15.1.b) 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  3. Aumentar a 
participação de 
jovens e 
mulheres em 
cadeias de 
valor agrícolas 
integradas em 
pelo menos 
30% 

Desenvolver/implementar 
políticas para construir 
capacidades das mulheres 
para sua efectiva 
participação em negócios 
agrícolas e cadeias de 
valor agrícola; 

  3. Concluída a revisão Bianual Regional  2017 3. Concluída e 
implementada 
a elaboração o 
ciclo de revisão 
CAADP Bianual 

2017 

  4. Reduzir as 
perdas pós-
colheita em 
50% 

Desenvolver/implementar 
políticas e programas para 
a criação de PME com base 
em cadeias de valor 
agrícola para jovens e 
mulheres 

  Implementar a Estratégia e Mapa de 
Implementação da Declaração de 
Malabo 

  4. Preparada e 
implementada 
a avaliação do 
mapeamento 
institucional de 
resultados de 
Implantação do 
Plano de Acção 

2018 

  5. Aumentar 
para 30% a 
proporção de 
agregados 
agrícolas, 
pastorícios e 
piscatórios que 
sejam 
resistentes ao 
clima e riscos 
relacionados 
com o clima  

            

  6. Pelo manos 
10% do PIB 
Agrícola é 
produzido por 
agricultores 
comerciais 

            

  7. Pelo menos 
10% dos 
agricultores de 
pequena escala 
classificam-se 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

como 
agricultores 
comerciais de 
pequena escala 
e pelo menos 
30% dos que o 
fazem devem 
ser mulheres. 

  8. Triplicar o 
Comércio intra-
africano de 
bens e serviços 
agrícolas 

            

  9. Acabar com 
a Fome em 
África 

            

  10. Eliminação 
da subnutrição 
infantil com 
vista a baixar o 
raquitismo  
para 10% e o 
baixo peso para 
5% 
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OBJECTIVO 6 
 

Aspiração 1:  Uma África próspera, baseada em crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 6:   

Objectivos Específicos  

 Recursos Marítimos, Operação de Portos e transporte marítimo  

ODS (14) Utilização sustentável de oceanos, mares e recursos marinhos112 

  

  

  

  

SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRIÇÃO  

 

  

  

  

  

  

  

 
 
  

                                                            
112 ODS (14) 
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OBJECTIVO 6 - PLANO DE ACÇÃO 
 

Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

               

                

                

               

                

                

                

                

                

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIVO 7 
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Aspiração 1:  Uma África próspera, baseada em crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 7:  Economias a comunidades ambientalmente sustentáveis e resistentes ao clima   

Objectivos Específicos  

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

Protocolo de Maputo (18) Direito a um Ambiente Saudável e Sustentável113 

Protocolo de Maputo (18.1) As mulheres devem ter o direito a viver num ambiente saudável e sustentável.114 

Protocolo de Maputo (18,2.a) Assegurar maior participação das mulheres no planeamento, gestão e preservação do ambiente e utilização sustentável 
dos recursos naturais a todos os níveis;115 

Protocolo de Maputo (18,2.b) Promover pesquisa e investimento em novas fontes de energia renovável e tecnologias adequadas, incluindo 
tecnologias de informação e facilitar o acesso das mulheres a, e participação no seu controlo116 

Protocolo de Maputo (18.2.c) Proteger e habilitar o desenvolvimento de sistemas de conhecimento indígenas das mulheres;117 

Protocolo de Maputo (18.2.d) Regular a gestão, processamento, armazenamento e eliminação do lixo doméstico118 

Protocolo de Maputo (18.2.e) Assegurar que sejam seguidas normas adequadas para o armazenamento, transporte e eliminação de resíduos 
tóxicos.119 

ODS (13) Melhorar a educação, consciencialização e capacidade humana e institucional para a mitigação, adaptação, redução de 
impacto e alerta rápido 120 

ODS (12.4) Até 2020, conseguir a gestão ambientalmente sã de químicos e todos os resíduos em todo o seu ciclo de vida, de acordo 
co, os quadros internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a sua libertação para o ar, água e solo de 
modo a minimizar os seus impactos adversos na saúde humana e ambiente121 

ODS (11.5) Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e de pessoas afectadas e diminuir substancialmente a perdas 
económicas directas relativas ao produto interno bruto causadas por desastres, incluindo desastres relacionados com a 
água, com foco na protecção dos pobres e pessoas em situação vulnerável122 

                                                            
113 Protocolo de Maputo (18) 
114 Protocolo de Maputo (18.1) 
115 Protocolo de Maputo (18,2.a) 
116 Protocolo de Maputo (18,2.b) 
117 Protocolo de Maputo (18.2.c) 
118 Protocolo de Maputo (18.2.d) 
119 Protocolo de Maputo (18.2.e) 
120 ODS (13) 
121 ODS (12.4) 
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ODS (11.7) Até 2030, facultar acesso universal a espaço verdes e públicos, seguros inclusivos e acessíveis, em particular para 
mulheres e crianças, pessoas mais velhas e portadores de deficiência123 

ODS (11.8) Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e povoações humanos que adoptam e integram políticas e 
planos para a inclusão, eficácia de recursos, mitigação e adaptação às alterações climáticas, resistência aos desastres, e 
desenvolvimento e implantação, alinhadas com o Quadro Sendai para Redução de Risco de Desastres 2015-2030, 
gestão de risco de desastres holísticos a todos os níveis124 

Plataforma para Acção de 
Pequim (K1) 

Envolver activamente as mulheres na tomada de decisões ambientais a todos os níveis125 

Plataforma para Acção de 
Pequim (K2) 

Integrar preocupações e perspectivas de género em políticas e programas para o desenvolvimento sustentável126 

Plataforma para Acção de 
Pequim (K3) 

Fortalecer ou estabelecer mecanismos a nível nacional, regional e internacional para avaliar o impacto das políticas de 
desenvolvimento e ambiente nas mulheres127 

Protocolo da SADC sobre Género 
(10.a) 

Desenvolver políticas, estratégias e programas para abordar as questões de género nas Alterações Climática de acordo 
com o Protocolo SADC sobre o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável128 

Protocolo da SADC sobre Género 
(10.b) 

Conduzir pesquisas para avaliar os impactos diferenciais de género das alterações climáticas e aplicar medidas eficazes 
de mitigação e adaptação129 

EAC (11) Questões de género em Gestão Ambiental130 

 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
122 ODS (11.5) 
123 ODS (11.7) 
124 ODS (11.8) 
125 Plataforma para Acção de Pequim (K1) 
126 Plataforma para Acção de Pequim (K2) 
127 Plataforma para Acção de Pequim (K3) 
128 Protocolo da SADC sobre Género (10.a) 
129 Protocolo da SADC sobre Género (10.b) 
130 EAC (11) 
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OBJECTIVO 7 - PLANO DE ACÇÃO 
 
Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

CERs Calendári
o 

Continental Calendário 

Bio-
diversidade, 
conservação 
e gestão de 
recursos 
naturais 
sustentável 
1.7.1 

1. Pelo menos 30% das 
terras agrícolas são 
colocadas sob a prática 
de gestão de terras 
sustentável 

1. As duas directivas são 
desenvolvidas e validades 
até 2014 com a adopção 
por parte dos Órgãos de 
Políticas da UA 

 2015 1. Acordos harmonizados 
e vinculativos e quadros 
regulamentares sobre 
gestão e exploração justa, 
equitativa e sustentável 
de recursos naturais 
transfronteiras (água, 
parques, vida selvagem e 
oceanos) em vigor 

  1. É elaborado um 
quadro em 2014, 
seguido de validação e 
desenvolvimento do 
Plano de Acção. 

2015 

2. Pelo menos 17% dá 
água terrestre e interior 
e 10% das áreas 
costeiras e marítimas 
são preservadas 

2. Consultas da CUA às 
CERse consultas das CERs 
aos  Estados Membros  

2016 2. Utilização e gestão 
sustentável de água 
transfronteiras 
(partilhada), vida 
selvagem e outros 
recursos naturais, são 
usados como base para a 
cooperação regional e são 
tratados como capital 
natural dos países 
beneficiários  

  2. As CERs e EM são 
envolvidos em 2016 
para assegurar 
propriedade tanto a 
nível nacional como 
regional 

2016 

3. Todos os parques 
nacionais e áreas 
protegidas são bem 
geridos com base nos 
planos mestre e 
nacional 

3. Os Estados Membros 
adoptam as directivas na 
legislação nacional  

2017 3. É concluída a 
ratificação da Convenção 
Africana da natureza e 
recursos naturais 
(ACCNNR) 

      

4. São mantidas a 
diversidade genética 
das plantas cultivadas e 
animais domésticos e 
gado e de parentes 
selvagens incluindo 
outras espécies com 
valor socio-económico 
bem como cultural 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

CERs Calendári
o 

Continental Calendário 

Água e 
Segurança 
1.7.2 

1. Aumentar os níveis  
de satisfação das 
necessidades de água 
registados em 2013, em 
25%  

1. Implementar a “Visão da 
Água para África para 
2025”. 

2025         

2. Aumentar os níveis  
de produtividade de 
água de agricultura e 
irrigação pela chuva 
registados em 2013, em 
60%  

2. Desenvolver/promover 
quadros nacionais dentro do 
contexto do IWRM para 
recolha, distribuição e 
utilização eficaz de água.  

          

3. Pelo menos 10% da 
água da chuva é 
recolhida para uso 
produtivo 

3. Promover e apoiar o 
desenvolvimento e a 
implementação de quadros 
para gestão regional de 
bacia/recursos naturais. 

          

4. Pelo menos 10% das 
águas residuais são 
recicladas para 
utilização agrícola e 
industrial 

4. Adoptar/promover novas 
tecnologias para aumentar 
a utilização eficiente da 
água. 

          

  5. Reformar instituições de 
recurso hídricos (incluindo 
capacidade humana e de 
sistemas para recolha, 
análise e utilização de 
dados) para gestão eficaz e 
integrada da água em 
bacias hídricas nacionais e 
transfronteiras incluindo 
gestão no nível adequado 
mais baixo.  

          

Resistência 
ao Clima e 
Desastres 
Naturais e 
preparação 

1. Pelo menos 30% dos 
agricultores, pastores e 
pescadores praticam 
sistemas de produção 
resistentes ao clima 

1. O Gabinete AMCEN 
aprova e endossa a 
Estratégia Africana para 
Alterações Climáticas   

2015         
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

CERs Calendári
o 

Continental Calendário 

1.7.3 2. Reduzir os níveis de 
emissões resultantes da 
agricultura, perda de 
biodiversidade, 
utilização de terra e 
desflorestação 
registados em 2013, 

2. Desenvolver um plano de 
implementação para o 
programa da Juventude 
CAHOSCC sobre alterações 
Climáticas em 2015 

          

3. Reduzir mortes e 
perda de propriedade 
por desastres naturais e 
causados pelo homem, 
e eventos climáticos 
extremos, em pelo 
menos 30% 

3. Alinhamento da 
Estratégia Regional Africana 
e seu Plano de Acção com 
ocorrência do Quadro pós-
2005 sobre Redução de 
Risco em Desastres  

2017     Está operacional o 
Fundo Africano para o 
Clima 

  

4. Reduzir a proporção 
de combustível fóssil no 
total da produção de 
energia, em pelo menos 
20% 

4. Implementação da 
Estratégia Africana sobre 
Redução de Risco em 
Desastres e ocorre o seu 
Plano de Acção  

2023         

5. Todas as cidades 
cumprem as Normas de 
Qualidade do Ar 
Ambiente da OMS 
(AAQS) até 2015 

            

Energia 
Renovável 
1.7.4 

1. Aumentar a 
participação de energia 
renovável (eólica, solar, 
hidro, bio e geotérmica) 
no total de produção 
energética, em pelo 
menos 10% 

            

2. Pelo menos 10% 
todos os edifícios 
urbanos estão 
certificados como 
energeticamente 
inteligentes 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

CERs Calendári
o 

Continental Calendário 

3. Pelo menos 15% de 
todos os transportes 
urbanos de massas 
operam a combustível 
renovável de baixas 
emissões 

            

 
 
 
 
 
OBJECTIVO 8 
 

Aspiração 2:  Um Continente Integrado, politicamente unido e baseado nos ideais Pan-Africanismo e a visão da Renascença Africana 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 8:  África Unida (Federal e Confederada)  

Objectivos Específicos  

COMÉRCIO, MOVIMENTAÇÃO DE BENS E PESSOAS  

Protocolo de Maputo (19) Assegurar que os efeitos negativos da globalização e quaisquer efeitos adversos da implementação políticas e 
programas de comércio e económicas sejam reduzidos ao mínimo para mulheres.131 

ODS (8.7) Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravatura moderna e tráfico 
humano e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização 
de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas132 

Plataforma para Acção de 
Pequim (F3) 

Facultar serviços de negócios, formação e acesso aos mercados, informação e tecnologia, em particular a mulheres com 
baixo rendimento133 

Protocolo de Maputo (3.3) Os Estado Parte devem adoptar e implementar medidas apropriadas para proibir qualquer exploração ou degradação 
das mulheres.134 

ODS (10.7) Facilitar a migração e mobilidade de pessoas de forma ordeira, segura, regular e responsável, incluindo através da 

                                                            
131 Protocolo de Maputo (19) 
132 ODS (8.7) 
133 Plataforma para Acção de Pequim (F3) 
134 Protocolo de Maputo (3.3) 
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implementação de políticas de migração planeadas e bem geridas135 

FLUXOS FINANCEIROS  

Protocolo sobre Género da SADC 
(15.2) 

Os Estados Partes devem assegurar orçamentação sensível e adequado ao género a níveis micro e macro, incluindo 
rastreamento, monitorização e avaliação 136  

EAC (6) Empoderamento Económico das Mulheres137 

 
 
OBJECTIVO 8 - PLANO DE ACÇÃO 
 
Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendá
rio 

CE
Rs 

Calendá
rio 

Contine
ntal 

Calendá
rio 

2.1.1 Quadro 
e 
Instituições 
para uma 
África Unida 

1. Está em 
vigor a 
livre 
moviment
ação de 
pessoas e 
bens/servi
ços dentro 
dos as 
CERs dos 
Estados 
Membros  

Adoptar/aceitar políticas que aumentem o fácil acesso a Mulheres envolvidas no 
comércio transfronteiras com o país; 

      1. Todos 
os vistos 
para 
viagens 
intra-
africanas, 
dispensad
os até 
2018 e 
adoptado 
um 
quadro 
legal até 
2023 
para a 
emissão 
de um 
Passaport
e Africana 
Comum. 

2015 

2. É 
permitido 
visto no 
ponto de 

        2. 
Desenvol
vido um 
Esboço 

2016 

                                                            
135 ODS (10.7) 
136 Protocolo sobre Género da SADC (15.2) 
137 EAC (6) 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendá
rio 

CE
Rs 

Calendá
rio 

Contine
ntal 

Calendá
rio 

entrada 
para 
Africanos 
à chegada. 

do 
Quadro 
Legal 
para um 
governo 
continent
al, até 
2025 

3. As 
oportunida
de 
oferecidas 
a cidadãos 
das CERs 
são 
alargadas 
a outros 
cidadãos 
não-CER 

        3. São 
estabeleci
das Áreas 
de 
Comércio 
Livre 
Continent
al. 

2018 

4. Membro 
activo da 
Área de 
Comércio 
Livre 
Africana 

       4. 
Tribunais 
Regionais 
plenamen
te 
funcionais 

2023 

5. O 
volume do 
comércio 
dentro de 
África é 
pelo 
menos 
três vezes 
ao 
registado 
em 2013 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendá
rio 

CE
Rs 

Calendá
rio 

Contine
ntal 

Calendá
rio 

6. O 
volume de 
comércio 
dos 
Estados 
Ilha 
Africanos 
aumentad
o em pelo 
menos 
10% 

Desenvolver capacidade de gerir o fluxo de migração transfronteiras com atenção às 
preocupações das Mulheres, Jovens e grupos vulneráveis. 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIVO 9 
 

Aspiração 2:  Um Continente Integrado, politicamente unido e baseado nos ideais Pan-Africanismo e a visão da Renascença Africana 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 9:  Instituições Financeiras e Monetárias 

Objectivos Específicos  

FLUXOS FINANCEIROS  

Protocolo sobre Género da SADC 
(15.2) 

Os Estados Partes devem assegurar orçamentação sensível e adequado ao género a níveis micro e macro, incluindo 
rastreamento, monitorização e avaliação 138 

  

 
 
 

                                                            
138 Protocolo sobre Género da SADC (15.2) 
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OBJECTIVO 9 - PLANO DE ACÇÃO 
 
Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

CERs Calendário Continental Calendári
o 

Instituições 
Financeiras e 
Monetárias 
2.2.2 

         É estabelecida a União 
Monetária Africana 

2023 

          Finalizado o esboço do 
quadro legal que 
estabelece o Fundo 
Monetário Africano 

2023 
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OBJECTIVO 10 
 

Aspiração 2:  Um Continente Integrado, politicamente unido e baseado nos ideais Pan-Africanismo e a visão da Renascença Africana 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 10:  Infraestruturas de Classe Mundial cruzam África 

Objectivos Específicos  

INFRAESTRUCTURA E TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA E TRANSPORTE 

ODS (9) Construir uma infraestrutura, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação139  

ODS (11.2) Até 2030, facultar acesso a sistemas de transportes seguros, a preço acessível e sustentáveis para todos, melhorar a 
segurança rodoviárias, notavelmente ao expandir os transportes públicos, com especial atenção às necessidades dos 
que estão em situação vulnerável, mulheres, crianças, portadores de deficiência e idosos140 

 
OBJECTIVO 10 - PLANO DE ACÇÃO 
 
Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Comunicações e 
Conectividade de 
Infraestruturas 
2.2.1 

1. É conseguida 
pelo menos a 
prontidão para a 
implementação 
nacional da 
ligação em falta 
da Auto-Estrada 
trans-africana 

Desenvolver/implementar 
uma política de produção e 
utilização de energia 
sustentável inclusiva 
(género, mulheres, jovens, 
etc), transparente e 
responsável 

2023 1. Completos até 
2018 os estudos 
técnicos para a 
reabilitação e 
construção de 
12.000 km de 
estradas de 
primeira classe, 
seguidos do 
desenvolvimento do 
conceito Modelo do 
Corredor 
Inteligente, no 
mesmo ano. 

2018 1. Os 
Agrupamento de 
Empresas de 
Energia estão a 
operar em pleno 

2020 

2. É atingida 
pelo menos a 
prontidão 

Apoiar o 
empreendedorismo dos 
Jovens e das Mulheres em 

2019 2. Apoio técnico 
aos Estados 
Membros para o 

2020 2. É comissionada 
a Barragem INGA 

2025 

                                                            
139 ODS (9) 
140 ODS (11.2) 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

nacional para a 
conectividade 
dentro do país 
para a Rede 
Ferroviária 
Africana de Alta 
Velocidade, até 
2019. 

todas as áreas 
infraestruturais 
(transportes, TIC, digital, 
energia, etc) 

desenvolvimento de 
um plano de acção 
de implementação  

  3. Os céus 
totalmente 
aberto às linhas 
aéreas africanas 

    3. Os países 
interessados 
assinam um acordo 
para cada corredor 
inteligente. 

2023 3. Está concluída 
pelo menos 20% 
da construção do 
primeiro projecto 
piloto da Rede 
Ferroviárias 
Africana de Alta 
Velocidade 

  

  4. Aumentar a 
geração e 
distribuição 
eléctrica em pelo 
menos 50% até 
2020  

  2020     4. Desenvolvido o 
Programa para o 
Desenvolvimento 
Infraestrutural dos 
Estados Ilha 
Africanos 

2020 

  5. Duplicar a 
penetração e 
contributo para o 
PIB das TIC 

        5. Existente uma 
Estação de TV 
Continental/E-
Network africana  

  

  6. Conseguir 
pelo menos 70% 
de aumento em 
acessibilidade a 
banda larga, até 
2020 

  2020         

7. Emissão 
digital atingida 
como norma até 
2016 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

8. Atingir 100% 
de penetração 
de telemóvel até 
2020  

  2020         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIVO 11 
 

Aspiração 3:  Uma África de Boa Governação, Democracia, Respeito pelos Direitos Humanos, Justiça e Estado de Direito 

Objectivos estratégicos 

Objectivo 11:  Enraizados os valores e práticas democráticos, princípios universais de Direitos Humanos, Justiça e Estado  de Direito 

Objectivos Específicos  

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA  REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

Protocolo de Maputo (17.2) Os Estados Partes devem tomar as medidas apropriadas para habilitar a participação das mulheres na formulação de 
políticas culturais a todos os níveis.141 

Protocolo de Maputo (9.2) Os Estados Partes devem assegurar aumentada e efectiva representação e participação das mulheres em todos os 
níveis da tomada de decisões142 

Protocolo de Maputo (9.b) b) as mulheres estão representadas em igualdade, a todos os níveis, com os homens em todos os processos 
eleitorais;143 

ODS (16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facultar acesso a justiça para todos e 

                                                            
141 Protocolo de Maputo (17.2) 
142 Protocolo de Maputo (9.2) 
143 Protocolo de Maputo (9.b) 
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construir instituições responsáveis e inclusivas a todos os níveis144 

Protocolo sobre Género da SADC 
(12.6) 

Assegurar a representação igual e eficaz das mulheres em posições de tomada de decisão no sector político, público e 
privado incluindo através da utilização das medidas especiais facultadas no Artigo 5.145 

EAC (5) Respeito pela paridade de género no Poder e Tomada de Decisão num rácio de 50-50 146 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA  PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

Protocolo de Maputo (9.2) Os Estados Partes devem assegurar uma maior e mais eficaz representação e participação das mulheres em todos os 
níveis da tomada de decisões147 

Protocolo de Maputo (9) Os Estados Partes devem tomar medidas específicas de acção positiva para promover a governação participativa e a 
igual participação de mulheres na vida política dos seus países através de acções positivas, habilitando legislação 
nacional e outras medidas para assegurar que:148 

Protocolo de Maputo (9.a) a) as mulheres participam sem qualquer descriminação em todos os actos eleitorais;149 

ODS (5) Assegurar a participação plena e eficaz das mulheres e oportunidade de liderança iguais a todos os níveis de tomada de 
decisões na vida política, económica e pública150 

Plataforma para Acção de Pequim 
(G1) 

Tomar medidas para assegurar o igual acesso das mulheres e plena participação em estruturas de poder e tomada de 
decisão151 

Plataforma para Acção de Pequim 
(G2) 

Aumentar a capacidade das mulheres para participarem em tomadas de decisão e liderança152 

Princípios de Empoderamento 
das Mulheres (1) 

Principio 1: Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de género153 

DIREITOS HUMANOS  DIREITOS HUMANOS 

Declaração Solene (6) 6.Assegurar a promoção e protecção activa de todos os direitos humanos para mulheres e raparigas incluindo o direito 
ao desenvolvimento, aumentando a consciência social ou legislando conforme necessário154 

                                                            
144 ODS (16) 
145 Protocolo sobre Género da SADC (12.6) 
146 EAC (5) 
147 Protocolo de Maputo (9.2) 
148 Protocolo de Maputo (9) 
149 Protocolo de Maputo (9.a) 
150ODS (5)  
151 Plataforma para Acção de Pequim (G1) 
152 Plataforma para Acção de Pequim (G2) 
153 Princípios de Empoderamento das Mulheres (1) 
154 Declaração Solene (6) 
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Protocolo de Maputo (13) Direitos Económicos e de Protecção Social155 

Protocolo de Maputo (3.3) Os Estado Parte devem adoptar e implementar medidas apropriadas para proibir qualquer exploração ou degradação 
das mulheres.156 

Protocolo de Maputo (3.2) Todas as mulheres devem ter direito a respeito como pessoas e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.157 

Protocolo de Maputo (3.4) Os Estados Partes devem adoptar e implementar medidas adequadas para assegurar a protecção do direito de todas as 
mulheres ao respeito pela sua dignidade e protecção das mulheres contra todas as formas de violência, 
particularmente violência sexual e verbal158 

Protocolo de Maputo (4.1) Cada mulher deve ter direito ao respeito pela sua vida e integridade de segurança da pessoa.  Devem ser proibida todas 
as formas de exploração, castigo e tratamento cruel, desumano ou degradante.159 

Protocolo de Maputo (4,2.a) Criar e aplicar leis que proíbam todas as formas de violência contra as mulheres incluindo sexo forçado ou não 
desejado quer a violência ocorra em privado ou público;160 

Protocolo de Maputo (23) Protecção Especial de Mulheres Portadoras de Deficiência161 

Protocolo de Maputo (3.1) Todas as mulheres devem ter o direito à dignidade inerente a um ser humano e ao reconhecimento e protecção dos 
seus direitos humanos e legais.162 

Protocolo de Maputo (17.1)  As mulheres devem ter o direito a viver num contexto cultural positivo e a participar em todos o níveis da 
determinação de políticas culturais.163 

Protocolo de Maputo (22) Protecção Especial para Mulheres Idosas 164 

Protocolo de Maputo (22.a) Facultar protecção a mulheres idosas e tomar medidas específicas proporcionais às suas necessidades físicas, 
económicas e sociais bem como o seu acesso a emprego e formação profissional;165 

Protocolo de Maputo (22.b) assegurar os direitos das mulheres idosas a estarem livres de violência, incluindo abuso sexual, descriminação com 
base na idade e o direito a serem tratadas com dignidade166 

                                                            
155 Protocolo de Maputo (13) 
156 Protocolo de Maputo (3.3) 
157 Protocolo de Maputo (3.2) 
158 Protocolo de Maputo (3.4) 
159 Protocolo de Maputo (4.1) 
160 Protocolo de Maputo (4,2.a) 
161 Protocolo de Maputo (23) 
162 Protocolo de Maputo (3.1) 
163 Protocolo de Maputo (17.1) 
164 Protocolo de Maputo (22) 
165 Protocolo de Maputo (22.a) 
166 Protocolo de Maputo (22.b) 
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Protocolo de Maputo (23) Protecção Especial de Mulheres Portadoras de Deficiência167 

Protocolo de Maputo (23.a) Assegurar a protecção de mulheres com deficiência e tomar medidas específicas proporcionais às suas necessidades 
físicas, económicas e sociais para facilitar o seu acesso ao emprego, formação profissional e vocacional bem como 
participação na tomada de decisões;168 

Protocolo de Maputo (23.b) Assegurar os direitos das mulheres portadoras de deficiência a estarem livres de violência, incluindo abuso sexual, 
descriminação com base na idade e o direito a serem tratadas com dignidade169 

Protocolo de Maputo (24) Protecção Especial de Mulheres em Dificuldades 170 

Protocolo de Maputo (24.a) assegurar a protecção de mulheres pobres e mulheres chefe de família incluindo mulheres de grupos populacionais 
marginalizados a facultar ambiente adequados às suas condições e necessidades físicas, económicas e sociais 
especiais171 

Protocolo de Maputo (24.b) assegurar o direitos das grávidas ou lactantes ou presas facultando-lhes que seja adequado à sua condição e o direito a 
serem tratadas com dignidade172 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS  DIREITOS CONSTITUCIONAIS 

Protocolo de Maputo (2.1) O Estados Partes devem combater todas as formas de descriminação contra mulheres através das medidas legislativas, 
institucionais adequadas e outras.173 

Protocolo de Maputo (8)  Acesso a Justiça e Protecção Igual perante a Lei174 

Protocolo de Maputo (8) o estabelecimento de estruturas educacionais e outras, adequadas com particular atenção às mulheres e sensibilizar 
todos para os direitos das mulheres;175 

Protocolo de Maputo (8.a) acesso efectivo das mulheres a serviços judiciais e legais, incluindo apoio judiciário176 

Protocolo de Maputo (8.b) apoio a iniciativas locais, nacionais, regionais e continentais dirigidas a facultar às mulheres acesso a serviços legais, 
incluindo apoio judiciário;177 

                                                            
167 Protocolo de Maputo (23) 
 
168 Protocolo de Maputo (23.a) 
169 Protocolo de Maputo (23.b) 
170 Protocolo de Maputo (24) 
171 Protocolo de Maputo (24.a) 
172 Protocolo de Maputo (24.b) 
173 Protocolo de Maputo (2.1) 
174 Protocolo de Maputo (8) 
175Protocolo de Maputo (8)  
176 Protocolo de Maputo (8.a) 
177 Protocolo de Maputo (8.b) 
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Protocolo de Maputo (8.c) o estabelecimento de estruturas educacionais e outras, adequadas com particular atenção às mulheres e sensibilizar 
todos para os direitos das mulheres;178 

Protocolo de Maputo (8.d) as forças da autoridade a todos os níveis são equipadas para interpretar e impor de forma eficaz, os direitos de 
igualdade de género;179  

Protocolo de Maputo (8.e) que as mulheres estejam representadas em igualdade nos órgãos judiciais e forças da autoridade180  

Protocolo de Maputo (8.f) Reforma das leis e práticas recriminatórios existentes de modo a promover e proteger os direitos das mulheres.181 

DIREITO DE FAMÍLIA DIREITO DE FAMÍLIA 

Protocolo de Maputo (6.i)  uma mulher e um homem deve conjuntamente contribuir para a salvaguarda dos interesses da família, protegendo e 
educando os seus filhos;182 

Protocolo de Maputo (6.h) durante o seu casamento, uma mulher deve ter o direito a adquirir a sua própria propriedade e administrá-la e geri-la 
livremente183 

CASAMENTO  CASAMENTO 

Protocolo de Maputo (20) Os Estados Partes devem tomar as medidas legais apropriadas para assegurar que as viúvas desfrutarem de todos os 
direitos humanos através da implementação das seguintes provisões184 

Protocolo de Maputo (20.a) que a viúvas não estejam sujeitas a tratamento desumano, humiliante ou degradante185 

Protocolo de Maputo (20.b) que uma viúva se torne automaticamente guardiã e custodiante dos seus filhos, após a morte do marido, a menos que 
seja contrário o bem estar das crianças186 

Protocolo de Maputo (20.c)  que uma viúva deva ter o direito a casar de novo, e nesta situação casar com alguém da sua escolha187 

Protocolo de Maputo (7) Os Estado Parte devem aplicar legislação adequada para assegurar que as mulheres e homens desfrutem dos mesmo 
direitos em caso de separação, divórcio ou anulação de casamento.188  

Protocolo de Maputo (7.a) separação, divórcio ou anulação de casamento deve ser efectuado por ordem judicial;189 

                                                            
178 Protocolo de Maputo (8.c) 
179 Protocolo de Maputo (8.d) 
180 Protocolo de Maputo (8.e) 
181 Protocolo de Maputo (8.f) 
182 Protocolo de Maputo (6.i) 
183 Protocolo de Maputo (6.h) 
184 Protocolo de Maputo (20) 
185 Protocolo de Maputo (20.a) 
186 Protocolo de Maputo (20.b) 
187 Protocolo de Maputo (20.c) 
188 Protocolo de Maputo (7) 
189 Protocolo de Maputo (7.a) 
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Protocolo de Maputo (7.b) mulheres e homens devem ter os mesmo direitos a procurar uma separação, divórcio ou anulação de casamento190 

Protocolo de Maputo (7.c) no caso de separação, divórcio ou anulação de casamento, mulheres e homens devem ter os mesmo direitos e 
responsabilidades específicas em relação aos filhos.  Em qualquer caso, o interesse das crianças deve ser da maior 
importância;191 

Protocolo de Maputo (7.d) no caso de separação, divórcio ou anulação de casamento, mulheres e homens devem ter direito a partilha equitativa 
da propriedade conjunta resultante do casamento192 

Protocolo de Maputo (6) Os Estado Parte devem assegurar que as mulheres e homens desfrutem de iguais direitos e sejam vistos como 
parceiros iguais num casamento Devem aplicar medidas legislativas nacionais que garantam que:193 

Protocolo de Maputo (6.a)  nenhum casamento deve acontecer sem o consentimento livre a pleno de ambas as partes;194 

Protocolo de Maputo (6.b)  a idade mínima para casar nas mulheres seja os 18 anos;195 

Protocolo de Maputo (6.c) a monogamia é encorajada como forma preferida de casamento e  os direitos das mulheres no casamento e na família, 
incluindo em relações maritais poligamas são promovidas e protegidas196 

Protocolo de Maputo (6.d) todos os casamentos devem ser registados por escrito e de acordo com as leis nacionais, de modo a serem legalmente 
reconhecidos;197 

Protocolo de Maputo (6.e) o marido e mulher devem, por acordo mútuo, escolher o seu regime matrimonial e local de residência;198 

Protocolo de Maputo (6.f) uma mulher casada deve ter o direito a reter o seu nome de solteira, para usar como entender, conjuntamente ou em 
separado com o apelido do marido;199 

Protocolo de Maputo (6.g) uma mulher deve ter o direito de reter a sua nacionalidade ou adquirir a nacionalidade do seu marido;200 

Protocolo sobre Género da SADC 
(8.3) 

Assegurar que ninguém casa com idade inferior a 18201 

CIDADANIA  CIDADANIA 

                                                            
190 Protocolo de Maputo (7.b) 
191 Protocolo de Maputo (7.c) 
192 Protocolo de Maputo (7.d) 
193 Protocolo de Maputo (6) 
194 Protocolo de Maputo (6.a) 
195 Protocolo de Maputo (6.b) 
196 Protocolo de Maputo (6.c) 
197 Protocolo de Maputo (6.d) 
198 Protocolo de Maputo (6.e) 
199 Protocolo de Maputo (6.f) 
200 Protocolo de Maputo (6.g) 
201 Protocolo sobre Género da SADC (8.3) 
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Protocolo de Maputo (6.h) uma mulher e o um homem devem ter direitos iguais, no que diz respeito à nacionalidade dos seus filhos excepto 
quando é contrário a uma provisão da legislação nacional ou contrário aos interesses de segurança nacional;202 

 

HERANÇA HERANÇA 

Declaração Solene (7) Promover activamente a implementação de legislação que garanta às mulheres direitos de terra, propriedade e 
herança incluindo o direito a habitação;203 

Protocolo de Maputo (21.1) Uma viúva deve ter o direito a uma parte equitativa na herança da propriedade do seu marido. Uma viúva deve ter 
direito a continuar a viver na casa matrimonial. Em casa de voltar a casar, deve reter este direito se a casa lhe pertencer 
ou a tiver herdado204 

 
 
 
  

                                                            
202 Protocolo de Maputo (6.h) 
203 Declaração Solene (7) 
204 Protocolo de Maputo (21.1) 
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OBJECTIVO 11 - PLANO DE ACÇÃO 
 
Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

CERs Calendário Continental Calendári
o 

Valores e 
Práticas 
Democrática
s são a 
Norma 3.1.1 

1. Pelo menos 70% das 
pessoas sentem-se 
empoderadas e 
responsabilizam os seus 
líderes  

1. Os Estados Membros 
comprometem-se a 
implementar Valores 
Partilhados e reportar sobre 
as várias obrigações neles 
contempladas 

2018         

2. Pelo menos 70% das 
pessoas sente que a 
comunicação 
social/informação é livre 
e a liberdade de 
expressão é relevante 

2. Os Estados Membros 
desenvolvem/implementam 
programadores de acção 
nacionais para promover e 
popularizar os Valores 
Partilhados Africanos entre 
os cidadãos, incluindo 
integrá-los nos programas 
de ensino  

2018         

3. Pelo menos 70% do 
público sente que as 
eleições são livres, 
justas e transparentes, 
até 2020 

3. Harmonizados a nível 
nacional instrumentos de 
Valores Partilhados da UA  

2020         

4. Observadores 
Eleitorais Acreditados 
certificam as eleições 
como sendo livres e 
justas 

            

5. Existe um ponto focal 
nacional funcional 
responsável pela 
implementação dos 
valores partilhados da 
UA, até 2017. 

            

6. São cumpridas todas 
as obrigações de 
reporte com respeito ao 
cumprimento dos 
instrumentos de dos 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

CERs Calendário Continental Calendári
o 

Valores Partilhados da 
UA, até 2017. 

7. A tolerância zero 
para alterações 
inconstitucionais nos 
governos é a norma. 

            

8. É assinada, ratificada 
e integrada na 
legislação nacional, a 
Carta Africana sobre a 
Democracia, até 2020  

            

1. Estão plenamente 
funcionais e 
operacionais os Clusters 
AGA sobre a 
Democracia; 
Governação; Direitos 
Humanos; 
Constitucionalismo e 
Estado de Direito e 
Assistência Humanitária 

        1. Adoptada e 
implementada uma 
estratégia de 
envolvimento de 
cidadãos da UA 

  

2. A Plataforma de 
Governação Africana 
revê pelo menos 23 
relatórios de Estado sob 
o ACDEG e dá apoio 
técnico a Estados Partes 
para a sua efectiva 
implementação 

        2. É adoptado e 
implementado um 
Quadro de 
Implementação e 
Seguimento sobre o 
Compromisso dos 
Estados Membros com 
os Valores Partilhados 

  

3. O MAAP é acedido 
por todos os Estados 
Membros 

            

4. Existem quadros para 
a computação de 
métricas de governação 
para Estados Ilha 
Africanos, até 2025 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendári
o 

CERs Calendário Continental Calendári
o 

Direitos 
Humanos, 
Justiça e 
Estado de 
Direito 3.1.2 

1. Pelo menos 70% das 
pessoas sente que o 
sistema judicial é 
independente e faculta 
justiça numa base justa 
e atempada.  

Não são esperados 
processos de maior nesta 
área prioritária. 

          

2. Pelo menos 70% das 
pessoas sente que tem 
acesso livre à justiça 

Não são esperados 
processos de maior nesta 
área prioritária. 

          

3. Pelo menos 70% das 
pessoas sente que o 
enraizamento da cultura 
de respeito pelos 
direitos humanos é 
regra da lei e devido 
processo. 

Não são esperados 
processos de maior nesta 
área prioritária. 

          

1. Todos os Estados 
Membros estão a 
implementar o MAAP 

Não são esperados 
processos de maior nesta 
área prioritária. 

          

2. Todos os Estados 
Membros cumprem as 
provisões do quadro 
sobre reporte 
constantes no artigo 62 
do ACHR 

Não são esperados 
processos de maior nesta 
área prioritária. 

          

3. Todos os Estados 
Membros têm 
Comissões de Direitos 
Humanos funcionais 

Não são esperados 
processos de maior nesta 
área prioritária. 
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OBJECTIVO 12 

Aspiração 3:   Uma África de boa governação, democracia, respeito pelos Direitos Humanos, Justiça e Estado de Direito. 

Objectivos estratégicos: 

Objectivo 12: Instituições capazes e liderança transformada a funcionar a todos os níveis 

Objectivos Específicos 

SISTEMA DE GESTÃO DE GÉNERO  

ODS (16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facultar acesso a justiça para todos e construir 
instituições responsáveis e inclusivas a todos os níveis205 

Plataforma para Acção 
de Pequim (H.1) 

Criar e fortalecer maquinarias nacionais e outros órgãos governamentais206 

Protocolo sobre Género 
da SADC (34.1) 

Os mecanismos institucionais para a implementação deste Protocolo devem incluir: (a) Comité de Ministros Responsáveis por 
Questões de Género/Mulheres; (b) Comité de Altos Oficiais Responsáveis por Questões de Género/Mulheres; e (c) 
Secretariados SADC207. 

IMPLEMENTAÇÃO 

Plataforma para Acção 
de Pequim (H.2) 

Integrar perspectivas de género na legislação, políticas, programas e projectos públicos208 

Plataforma para Acção 
de Pequim (H.3) 

Gerar e disseminar dados e informação por género para planeamento e avaliação209 

ODS (17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável210 

Plataforma para Acção 
de Pequim (Objectivo 8) 

Mecanismos Institucionais para o avanço das mulheres211 

                                                            
205 ODS (16) 
206 PPAP(H1) 
207 Protocolo sobre Género da SADC (34.1) 
208 Plataforma para Acção de Pequim (H.2) 
209 Plataforma para Acção de Pequim (H.3) 
210 ODS (17) 
211 PPAP (Objectivo 8) 
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Declaração Solene (11) Aceitar estabelecer o Fundo Fiduciário Africano para as Mulheres com o propósito de construir as capacidades das mulheres 
africanas e requerer à Comissão da União Africana para decidir as modalidades de operacionalização do Fundo com foco 
especial nas Mulheres tanto em áreas urbanas como rurais;212 

Declaração Solene (13) Requeremos ao presidente da Comissão da União Africana para submeter, um relatório anual, para nossa consideração, 
durante as nossa sessões ordinárias, sobre as medidas tomadas para implementar o princípio de igualdade de género e 
integração de género, e todas as questões levantadas nesta Declaração tanto a nível nacional como regional.213 

Protocolo de Maputo 
(26.1) 

Os Estados Partes devem assegurar a implementação deste Protocolo a nível nacional, e nos seus relatórios periódicos 
submetidos de acordo com o Artigo 62 da Carta Africana, indicar as medidas legislativas ou outras tomadas para a plena 
realização dos direitos nela reconhecidos.214 

Protocolo de Maputo 
(26.2) 

Os Estados Partes comprometem-se a adoptar todas as medidas necessárias e, em particular, disponibilizar recursos 
orçamentais e outros para a implementação plena e efectiva dos direitos aqui reconhecidos.215 

Protocolo de Maputo 
(9.c) 

As mulheres são parceiros em igualdade com os homens em todos os níveis do desenvolvimento e implementação de políticas 
de Estado e programas de desenvolvimento216 . 

Protocolo de Maputo 
(19) 

Assegurar a participação das mulheres a todos os níveis da concepção, tomada de decisões, implementação e avaliação das 
políticas e programas de desenvolvimento217 

Plataforma para Acção 
de Pequim (I) 

Promover e proteger os direitos humanos das mulheres através da plena implementação de todos os instrumentos de direitos 
humanos, especialmente a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Descriminação contra as Mulheres218 

Protocolo sobre Género 
da SADC (34.2) 

Comité de Ministros Responsáveis por Questões de Género/Mulheres deve: (a) assegurar a implementação deste Protocolo; e 
(b) supervisionar o trabalho de qualquer comité ou sub-comité estabelecido ao abrigo deste Protocolo.219 

Protocolo sobre Género 
da SADC (34.4) 

O Secretariado SADC deve: (a)  facilitar e monitorizar o reporte dos Estados Partes sobre a implementação deste Protocolo; 
(b) coordenar a implementação deste Protocolo; (c)identificar as necessidades e prioridades de pesquisa em áreas de 
questões de género/mulheres; e (d)facultar apoio técnico e administrativo ao Comité de Ministros e Comité de Altos Oficiais.220 

UA e CERs  

Declaração Solene (5) Expandir e Promover o principio da paridade de género que adoptámos relativamente à Comissão da União Africana para 
todos os órgãos da União Africana, incluindo o programa NEPAD, para as Comunidades Económicas Regionais, e para os níveis 
nacionais e locais em colaboração com os partidos políticos e parlamentos Nacionais nos seus países221 

                                                            
212 Declaração Solene (11) 
213 Declaração Solene (13) 
214 Protocolo de Maputo (26.1) 
215 Protocolo de Maputo (26.2) 
216 Protocolo de Maputo (9.c) 
217 Protocolo de Maputo (19) 
218 PPAP (I) 
219 Protocolo sobre Género da SADC (34.2) 
220 Protocolo sobre Género da SADC (34.4) 
221 Declaração Solene (5) 
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Declaração Solene (9) Comprometer-se a assinar e ratificar o Protocolo da Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos em África até ao 
fim de 2004 para apoiar o lançamento de campanhas públicas com o objectivo de assegurar a sua aplicação até 2005 e 
conduzi-lo numa Era de nacionalização e implementação do Protocolo bem como de outros instrumentos nacionais, regionais e 
internacionais sobre igualdade de género por todos os Estados Partes222 

Declaração Solene (12) Comprometermo-nos a reportar anualmente sobre o progresso em termos de integração de género e apoiar e defender todas 
as questões levantadas nesta Declaração, tanto a nível nacional como regional, e facultar regularmente uns aos outros 
actualizações sobre o progresso feito durante as nossas Sessões Ordinárias223 

 

  

                                                            
222 Declaração Solene (9) 
223 Declaração Solene (12) 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Instituições e 
Liderança 3.1.1 

1. Pelo menos 
70% do 
reconhecimento 
público que o 
serviço público 
seja 
profissional, 
eficiente, 
responsivo, 
responsável, 
imparcial e livre 
de corrupção 

1. Comissão de Serviço 
Público (CSP) usar a 
Carta para promoção de 
directivas para 
conduzir/facilitar a 
promoção da 
adopção/implementação 
da Carta  

2015         

  2. Pelo menos 
70% do 
reconhecimento 
público, a 
relevância e 
bom 
funcionamento 
da legislatura 
como 
componentes 
chave da 
democracia  

2. A CSP facilita a 
implementação da Carta 
pelo menos 6 meses 
após a ratificação pelo 
Estado Membro 

          

  1. Pelo menos 
70% dos 
Estados 
Membros estão 
a implementar 
a Carta 
Africana sobre 
Valores e 
Princípios da 
Administração 
Pública 

1. Desenvolver 
Directivas para a 
promoção da Carta na 
primeira metade de 
2015 

2015         
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  2. Pelo menos 
70% dos 
Estados 
Membros estão 
implementados 
na Convenção 
da UA na 
Prevenção e 
Combate à 
Corrupção 

2. Facilitar/aplicar a 
defesa pela adopção da 
Carta pelos Estados 
Membros 8 

2018         

    3. Organizar a 
conferência de Estados 
Partes 

2019         

    4. 
Estabelecer/implementar 
sistemas para 
monitorizar a 
implementação pelos 
Estados Membros  

2020         

Desenvolvimento 
Participativo e 
Governação 
Local 3.1.2 

1. Todos os 
governos locais 
têm plenas 
capacidades 
administrativas 
e institucionais 
e poderes 
fiscais 
adequados 

1. Desenvolvidas 
directivas para a 
promoção da Carta e 
Conselho Superior e 
Autoridades Locais   

2017     1. Desenvolver 
Directivas para a 
promoção da Carta na 
primeira metade de 
2015 

2015 

  2. As 
comunidades 
locais tem uma 
parte justa da 
exploração de 
recursos 
naturais e 
usam-nos para 

2. Ratificação da Carta 
por um número mínimo 
de Estados Membros de 
modo a impulsionar o 
processo que se 
adivinha no futuro  

2019     2. Facilitar/aplicar a 
defesa pela adopção da 
Carta pelos Estados 
Membros entre  

2018 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

benefício de 
todos. 

  3. Reduzir os 
conflitos locais 
a zero em 2020 

3. Existem reuniões CTE 
sobre a Carta e 
organizada HCLA em 
20188 com Sistemas 
para monitorizar a 
implementação da Carta 
pelos Estados Membros 

2020     3. Organizar a 
conferência de Estados 
Partes  

2019 

  4. São 
respeitados e 
protegidos a 
cultura, valores 
e normas das 
comunidades 
locais. 

        4. 
Estabelecer/implementar 
sistemas para 
monitorizar a 
implementação pelos 
Estados Membros 

2020 

 
 
 
OBJECTIVO 13 

Aspiração 4:  Uma África pacífica e segura 
  

Objectivos estratégicos:  

Objectivo 13: São preservadas a Paz, a Segurança e a Estabilidade 

Objectivos Específicos 

PROTECÇÃO DE CIDADÃOS 

ODS (8.7) Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravatura moderna e tráfico 
humano e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e 
utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas224  

Protocolo de Maputo (4,1a) O direito à Vida, Integridade e Segurança Pessoal225 

                                                            
224 ODS (8.7) 
225 Protocolo de Maputo (4,1a) 
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Protocolo de Maputo (4.1b) Cada mulher deve ter direito ao respeito pela sua vida e integridade de segurança da pessoa.  Devem ser proibida 
todas as formas de exploração, castigo e tratamento cruel, desumano ou degradante226 

Protocolo de Maputo (11) Protecção das Mulheres em Conflitos Armados227 

Protocolo de Maputo (11.1) Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e assegurar o respeito das regras de leis humanitárias internacionais 
aplicáveis em situações de conflito armado, que afectam a população, particularmente mulheres228 

Protocolo de Maputo (11.2) O Estados Partes devem, de acordo com as obrigações que lhe são incumbidas sob a lei humanitária internacional, 
proteger civis incluindo mulheres, não obstante a população a que pertencem, na eventualidade de conflito 
armado229 

Protocolo de Maputo (11.3) Os Estados Partes comprometem-se em proteger requerentes de asilo, refugiados, retornados e pessoas deslocadas, 
contra todas as formas de violência, violação e outras formas de exploração sexual, e assegurar que tais actos são 
considerados crimes de guerra, genocídio e/ou crimes contra a humanidade e os seus perpetradores são levados à 
justiça perante uma jurisdição criminal competente230 

Protocolo sobre Género da SADC 
(28.2) 

Os Estados Partes devem durante tempos de conflito armado ou outras formas de conflito, tomar as medidas 
necessárias para prevenir e eliminar a incidência de abusos de direitos humanos, especialmente de mulheres e 
crianças e assegurar que os perpetradores desses abusos sejam levados à justiça perante um tribunal de jurisdição 
competente231 .   

Plataforma para Acção de 
Pequim (E.2) 

Reduzir os gastos militares excessivos e controlar a disponibilidade de armamento232 

Protocolo de Maputo (10.2) 10.2.Os Estados Partes devem tomar todas as medidas necessárias pata reduzir significativamente os gastos 
militares a favor de gastos no desenvolvimento social em geral, e promoção das mulheres, em particular233 

Plataforma para Acção de 
Pequim (A.1) 

Promover formas de resolução de conflitos não-violentas e reduzir a incidência de abusos dos direitos humanos em 
situações de234 conflito 

EAC (10) Paz e Segurança235 

 

                                                            
226 Protocolo de Maputo (4.1b) 
227 Protocolo de Maputo (11) 
228 Protocolo de Maputo (11.1) 
229 Protocolo de Maputo (11.2) 
230 Protocolo de Maputo (1.3) 
231 Protocolo sobre Género da SADC (28.2) 
232 PPAP (E.2) 
233 Protocolo de Maputo (10.2) 
234 PPAP (E.3) 
235 EAC (10) 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Manutenção e 
Restauração da 
Paz e Segurança 

1. O nível de conflito  entre 
etnias, todas as formas de 
exclusão, diferenças 
religiosas ou políticas, é no 
máximo 50% dos níveis 
registados em 2013. 

1. Existem 
Diálogo/Consultas 
com mecanismos 
para a prevenção e 
resolução de 
conflitos 
conduzidas até 
2016 seguidos de 
estabelecimento de 
estruturas para 
operar mecanismos 
para a prevenção e 
resolução de 
conflitos  

2017         

  2. Enraizar a cultura de paz 2. Plano de 
desenvolvimento 
de capacidades, 
planos de acção e 
estratégias de 
implementação 
desenvolvidos 
entre 2016 e 2018 
e implementados 
entre 2018 e 2020 

2020         

  1. Força de Reserva Africana 
e Capacidade de Mobilização 
Rápida existentes até 2018 

        1. Aumentados os 
programas de prevenção 
de conflitos estruturais. 

2016 

  2. SCAR plenamente 
funcional e sistemas de 
alerta rápido das CERs até 
2018 

        2. Desenvolvimento e 
prontidão para CARIC 
atingidos 

2016 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  3. Painel dos Sábios e 
Sábios Pan-Africanos 
plenamente operacional e a 
levar a cabo iniciativas de 
prevenção de conflitos 

        3. Exercícios AMANI II 
para FAA concluídos até 
2014 e a 
manutenção/preservação 
de Parcerias 
especialmente a ONU e 
o seu Conselho de 
Segurança procuradas 
entre 2015/23 

2023 

  4. A AAPS é actualizada 
para reflectir questões de 
segurança relacionadas com 
pirataria, tráfico de drogas, 
tráfico humano e crimes 
transfronteiras incluindo 
terrorismo. 
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OBJECTIVO 14 

Aspiração 4:   Uma África pacífica e segura 

Objectivos estratégicos:  

Objectivo 14: Uma África Estável e Pacífica 

Objectivos Específicos 

MANUTENÇÃO DE PAZ E PREVENÇÃO DE CONFLITOS 

Protocolo de 
Maputo (10) 

As mulheres têm o direito a uma existência pacífica e o direito a participar na promoção e manutenção da paz. As mulheres têm o 
direito a uma existência pacífica e o direito a participar na promoção e manutenção da paz236. 

Protocolo de 
Maputo (10) 

Os Estados Partes devem tomar todas as medidas adequadas para aumentar a participação de mulheres em programas de educação 
para a paz e cultura de paz237 

Protocolo de 
Maputo (10.1e) 

Em todos os aspectos do planeamento, formulação e implementação de reconstrução e reabilitação pós conflito238. 

Protocolo de 
Maputo (11.4) 

Os Estados Partes devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar que nenhuma criança, especialmente raparigas com 
menos de 18 anos, participe em hostilidades e que nenhuma criança seja recrutada como soldado239 

Plataforma para 
Acção de 
Pequim (E.1) 

Aumentar a participação de mulheres em resolução de conflitos a nível de tomadas de decisão e proteger as mulheres que vivem em 
situações armadas e outros conflitos ou sob ocupação estrangeira240 

Plataforma para 
Acção de 
Pequim (E.1) 

Promover o contributo das mulheres a incentivar uma cultura de paz241 

 

  

                                                            
236 Protocolo de Maputo (10) 
237 Protocolo de Maputo (10) 
238 Protocolo de Maputo (10.1e) 
239 Protocolo de Maputo (11.4) 
240 Plataforma para Acção de Pequim (E.1) 
241 Plataforma para Acção de Pequim (E.4) 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário 

Estrutura 
Institucional 
para 
Instrumentos da 
UA sobre Paz e 
Segurança 

1. Silenciar Todas as Armas 
até 2020 

2. Integrado na legislação 
nacional e implementado o quadro 
continental para silenciar todas as 
armas.  

2017 1. Feitas as consultas com Estados 
Membros sobre o quadro continental 
para silenciar Todas as Armas  

2016 

  2. Completo controlo civil dos 
serviços de segurança dentro 
das práticas democráticas, 
estado de direito e devido 
processo, até 2025 

3. Concluído o fortalecimento do 
papel das comunidades locais para 
manter as comunidades livre de 
armas 

2019     

  1. Silenciar Todas as Armas 
até 2020 

4. Integrado na legislação 
nacional o quadro continental para 
silenciar todas as armas. 

2017     

Defesa, 
Segurança e Paz 

1. Serviços de segurança 
suficientemente capazes até 
2020 

1. integrado na legislação nacional 
o Pacto de Não-Agressão e Defesa 
Comum da União Africana 
(AUNACDP) e CADSP 

2018 1. Concluídas as consultas com os 
Estados Membros sobre o AUNACDP  

2017 

  2. Respeito pela regras de 
empenhamento e direitos 
humanos em situações de 
conflito estão enraizados nas 
forças de segurança 

        

  1. Concluída a Revisão do 
Protocolo Africano de Paz e 
Segurança até 2016 

        

  2. Está plenamente funcional 
a Política Comum de Defesa 
e Segurança até 2020 
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OBJECTIVO 15 

Aspiração 4:   Uma África pacífica e segura 

Objectivos estratégicos:  

Objectivo 15: Uma Arquitectura de Paz e Segurança Africana Plenamente Funcional e Operacional 

Objectivos Específicos 

INSTITUCIONALLIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE PAZ  

ODS (16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facultar acesso à justiça para todos e construir 
instituições responsáveis e inclusivas a todos os níveis242 

Declaração Solene 
(2)  

Assegurar a participação e representação plenas e efectivas, das mulheres no processo de paz incluindo a sua prevenção, 
resolução, gestão de conflitos e reconstrução pós conflito em África como estipulado na Resolução 1325 (200) da ONU e também 
nomear mulheres como Enviadas Especiais e Representantes Especiais da União Africana243 

Declaração Solene 
(3) 

Lançar, dentro do próximo ano, uma campanha para a proibição sistemática de recrutamento de crianças soldado e abuso de 
meninas como esposas ou escravas em violação dos seus Direitos, de acordo com o estipulado na Carta Africana dos Direitos das 
Crianças 

Protocolo de Maputo 
(10) 

Os Estados Partes devem tomar a medidas adequadas para assegurar a maior participação de mulheres nas estruturas e processos 
para prevenção, manutenção e resolução de conflitos a nível local, nacional, regional, continental e internacional;244 

Protocolo de Maputo 
(10) 

As mulheres têm o direito a uma existência pacífica e o direito a participar na promoção e manutenção da paz245. 

Plataforma para 
Acção de Pequim 
(Objectivo 5) 

As mulheres e o conflito armado246 

Protocolo sobre 
Género da SADC 
(28) 

Construção da Paz e Resolução de Conflitos247 

Protocolo sobre 
Género da SADC 
(28.1) 

Aplicar medida para assegurar que as mulheres têm igual representação e participação em posições chave de tomada de decisão 
em processos de resolução de conflitos e construção de paz, manutenção de paz de acordo com a Resolução 1325 da do Conselho 
ONU sobre Mulheres, Paz e Segurança248 

                                                            
242 ODS (16) 
243 Declaração Solene (2) 
244 Protocolo de Maputo (10) 
245 Protocolo de Maputo (10) 
246 PPAP (Objectivo 5) 
247 Protocolo sobre Género da SADC (28) 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Operacionalização 
dos Pilares AAPS 

1. O contingente 
nacional de reserva 
para FAA, está pronto 
em todos os aspectos 
operacionais 

1. O contributo para 
o fundo de paz é a 
norma/adequado e 
atempado durante o 
período de 2014/23 

2023         

  2. O Conselho Nacional 
de Paz é estabelecido 
em 2016 

            

  3. Cumprimento em 
pleno com o 
financiamento da 
obrigações da 
instituições de paz e 
segurança em África 

            

  1. Força Africana de 
Alerta pronta para 
mobilização e 
envolvimento 

1. ACIRC realizado 
até 2015; exercício 
AMANI II concluído 
até 2016 com 
conclusão da FAA 

2018         

  2. 
Estruturas/mecanismos 
de segurança regionais 
bem equipados e 
competentes para 
participar em 
atribuições 
continentais 

2. Emitida uma 
directiva de políticas 
a Estados Membros 
sobre aumento de 
contributos 
obrigatórios para o 
Fundo de Paz  

2018         

 

OBJECTIVO 16 

Aspiração 5:   África com uma Forte Identidade Cultural, Herança, Valores e Ética Comuns 

Objectivos estratégicos:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
248 Protocolo sobre Género da SADC (28,1) 
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Objectivo 16: Renascença Cultural de África  

Objectivos Específicos 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Protocolo de Maputo (12.1b) Eliminar todos os estereótipos que perpetuem tal descriminação dos manuais e programas escolares, e na 
comunicação social, 249 

Plataforma para Acção de Pequim 
(Objectivo 10) 

As Mulheres e a Comunicação Social250 

Plataforma para Acção de Pequim (J.1) Aumentar a participação e acesso das mulheres à expressão e tomada de decisões na, e através da, comunicação 
social e novas tecnologia de comunicação251 

Plataforma para Acção de Pequim (J.2) Promover um retrato equilibrado e não-estereotipado das mulheres na comunicação social252 

Protocolo sobre Género da SADC (29) Comunicação Social, Informação e Comunicação253 

Protocolo sobre Género da SADC (29.1) Os Estados Partes criar legislação e desenvolver políticas nacionais, incluindo directivas profissionais e códigos de 
conduta, para prevenir e abordar estereótipos de género e descriminação na comunicação social.254 

Protocolo sobre Género da SADC (29.2) O Estados Partes devem assegurar que o género seja integrado em todas as políticas, programas, leis e formação de 
informação, comunicação e comunicação social, de acordo com o Protocolo sobre Cultura, Informação e Desporto e 
outros compromissos regionais e internacionais por Estados Membros sobre questões relacionadas com comunicação 
social, informação e comunicação255 

Protocolo sobre Género da SADC (29.3) Os Estados Partes devem encorajar a comunicação social, e organismos relacionados, a integrar o género nos seus 
códigos de conduta, política e procedimentos, e adoptar e implementar princípios éticos, códigos de prática e políticas 
sensíveis ao género de acordo com o Protocolo sobre Cultura, Informação e Desporto256.  

Protocolo sobre Género da SADC (29.4) Os Estados Partes devem tomar todas as medidas necessárias para promover a igual representação das mulheres e 
homens na propriedade de, e estruturas de tomada de decisão, da comunicação social257 

                                                            
249 Protocolo de Maputo (12.1b) 
250 PPAP (Objectivo 10) 
251 PPAP (J.1) 
252 PPAP  (J.2) 
253 Protocolo sobre Género da SADC (29) 
254 Protocolo sobre Género da SADC (29,1) 
255 Protocolo sobre Género da SADC (29.2) 
256 Protocolo sobre Género da SADC (29.3) 
257 Protocolo sobre Género da SADC (29.4) 
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Protocolo da SADC sobre Género (10.b) O Estados Partes devem tomar medidas para desencorajar a comunicação social de: (a) promover a pornografia e 

violência contra todas as pessoas, especialmente mulheres e crianças; (b) retratar as mulheres como vítimas 

impotentes de violência e abuso; (c) degradar ou explorar as mulheres, especialmente na área do entretenimento e 

publicidade, e comprometer o seu papel e posição na sociedade; e (d) reforçar a opressão de género e os 

estereótipos.258 

Protocolo sobre Género da SADC (29.6) Os Estados Partes devem encorajar a comunicação social a dar voz igual a mulheres e homens em todas as áreas de 

cobertura, incluindo aumentar o número de programas para e sobre mulheres ou tópicos específicos de género e que 

desafiem os seus estereótipos259. 

Protocolo sobre Género da SADC (29.7) Os Estados Partes devem tomar medidas apropriadas para encorajar a comunicação social a representar um papel 

construtivo na erradicação da violência de género adoptando directivas que assegurem a cobertura sensível ao 

género260 

EAC (2) Envolvimento das Mulheres na Comunicação Social261 

TIC 

ODS (5.b)  Aumentar a utilização de tecnologia habilitadora, em particular tecnologia de informação e comunicação, para 
promover o empoderamento de mulheres262 

Plataforma para Acção de Pequim (F.3) Facultar serviços de negócios, formação e acesso aos mercados, informação e tecnologia, em particular a mulheres 
com baixo rendimento263 

Plataforma para Acção de Pequim (B.1) Melhorar o acesso das mulheres à formação vocacional, ciência e tecnologia, e educação contínua264 

Protocolo sobre Género da SADC (30) Os Estados Partes devem aplicar políticas e leis de tecnologia de informação e comunicação na área do 

desenvolvimento social, económico e político para o empoderamento das mulheres, não obstante a raça, idade, 

religião, ou classe  Estas políticas e leis devem incluir alvos específicos desenvolvidos através de um processo aberto 

                                                            
258 Protocolo da SADC sobre Género (29.5a-d) 
259 Protocolo sobre Género da SADC (29.6) 
260 Protocolo sobre Género da SADC (29.7) 
261 EAC (2) 
262 ODS (5.b) 
263 PPAP (F.3) 
264 PPAP (B.3) 
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e participativo, de modo a assegurar o acesso de mulheres e raparigas à tecnologia de informação e à 

comunicação265. 

NOVOS MÉDIA  

CONHECIMENTO INDÍGENA 

ODS (4.5) Até 2030, eliminar todas as disparidades de género no ensino e assegurar acesso igual a todos os níveis de ensino e 
formação vocacional para os vulneráveis, incluindo portadores de deficiência, povos indígenas e crianças em 
situações vulneráveis266 

Protocolo de Maputo (18.2c) Proteger e habilitar o desenvolvimento de sistemas de conhecimento indígenas das mulheres267 

 

  

                                                            
265 Protocolo sobre Género da SADC (30) 
266 ODS (4.5) 
267 Protocolo de Maputo (18.2c) 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Valores e Ideais 
do Pan-
Africanismo 

1. Todos os 
programas de ensino 
integram cultura 
Africana, e valores 
que têm como alvo 
escolas primárias e 
secundárias 

1. Estabelecido o quadro 
para execução continental 
do EAP até 2016 seguido 
de desenvolvimento do 
Plano de Acção para 
conclusão do EAP  

2016         

  2. Existe uma Agência 
para Questões 
/Relações da Diáspora 
e irá facilitar 
contributos da 
Diáspora para o 
desenvolvimento 

2. Compilação/edição da 
Enciclopédia Africana 
acontece entre 2017/22 
com lançamento 
calendarizado 

2023         

  3. Atribuída a Dupla 
Nacionalidade à 
Diáspora 

            

  1. Concluída a 
Enciclopédia Africana 

            

  2. Todos os projectos 
de legado concluídos 
até 2020 

  2020         

Valores Culturais 
e a Renascença 
Africana 

1. Pelo menos 20% 
dos cidadãos 
participam na cultura 
e apreciam artes 
criativas 

1. Pelo menos a recolha 
de dados está concluída 
até 2015/2016 seguida de 
compilação e edição entre 
2017 com lançamento  

2023         

  2. A línguas nacionais 
são usadas como 
parte dos processos 
administrativos dos 
países. 

            

  1. Pelo menos 70% 
dos Estados Membros 
estão a implementar 
plenamente a Carta 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

da Cultura e 
Renascença Africana 

  2. Concluído o Atlas 
Linguístico para África 

            

Herança 
Cultural, Artes e 
Negócios 
Criativos 

1. Pelo menos 60% 
de aumento em 
conteúdo local em 
toda a imprensa, 
produções 
electrónicas e média  

1. Lei modelo sobre as 
heranças culturais 
integrada na legislação 
nacional 

2023 1. Concluídas as 
consultas com os 
Estados Membros 
sobre a lei modelo 
sobre antiguidades 
culturais até 2017 

2017 1. Desenvolvida 
uma lei norma 
modelo sobre 
antiguidades 
culturais até 
2015 seguida 
de consultas às 
CERs sobre a lei 
modelo em 
2016 

2016 

  2. Agência 
Nacional/ponto focal 
para a promoção de 
negócios de artes 
criativas a funcionar 
até 2017 

            

  3. Pelo menos 20% 
da instituições 
técnicas ou 
vocacionais têm 
programas sobre a 
criação/geração de 
artefactos culturais, 
desenvolvimento de 
competências para a 
geração/preservação 
de bens culturais e 
criação e gestão de 
micro-empresas 
culturais. 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  4. Funcionamento de 
um mecanismo para o 
diálogo cultural inter-
geracional 

            

  5. Pelo menos 30% 
de todos os tesouros 
culturais nacionais 
que sejam 
identificados são 
recuperados, 
protegidos, 
arquivados e 
valorizados 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVO 17 

Aspiração 5:   África com uma Forte Identidade Cultural, Herança, Valores e Ética Comuns 
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Objectivos estratégicos:  

Objectivo 17: Igualdade de Género Total em Todas as Esferas da Vida 

Objectivos Específicos 

VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

ODS (5) Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas em esferas públicas e privadas, incluindo 
tráfico e sexual e outros tipos de exploração268 

ODS (16.2) Acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura de crianças269 

Protocolo de Maputo (3.4) Os Estados Partes devem adoptar e implementar medidas adequadas para assegurar a protecção do direito de todas as 
mulheres ao respeito pela sua dignidade e protecção das mulheres contra todas as formas de violência, particularmente 
violência sexual e verbal270 

Protocolo de Maputo (4.2a) Criar e aplicar leis que proíbam todas as formas de violência contra as mulheres incluindo sexo forçado ou não desejado 
quer a violência ocorra em privado ou público271 

Protocolo de Maputo (4.2b) Adoptar outras medidas legislativas, administrativas, sociais e económicas que sejam necessárias para assegurar a 
prevenção, punição e erradicação de todas as formas de violência contra mulheres272 

Protocolo de Maputo (4.2c) Identificar as causas e consequências de violência contra mulheres e tomar as medidas adequadas para prevenir e 
eliminar tal violência273 

Protocolo de Maputo (11.3) Os Estados Parte comprometem-se a proteger requerentes de asilo, refugiados, retornados e pessoas deslocadas, contra 
todas as formas de violência, violação e outras formas de exploração sexual, e assegurar que tais actos são considerados 
crimes de guerra, genocídio e/ou crimes contra a humanidade e os seus perpetradores são levados à justiça perante uma 
jurisdição criminal competente274 

Protocolo de Maputo (11.3) Os Estados Partes devem adoptar e implementar medidas adequadas para assegurar a protecção do direito de todas as 
mulheres ao respeito pela sua dignidade e protecção das mulheres contra todas as formas de violência, particularmente 
violência sexual e verbal275 

Protocolo de Maputo (12.1c) Proteger as mulheres, em especial as meninas , de todas a formas de abuso, incluindo assédio sexual em escolas e 
outras instituições de ensino e criar sanções contra os perpetradores de tais práticas276 

                                                            
268 ODS (5) 
269 ODS (16.2) 
270 Protocolo de Maputo (3.4) 
271 Protocolo de Maputo (4.2a) 
272 Protocolo de Maputo (4.2b) 
273 Protocolo de Maputo (4.2c) 
274 Protocolo de Maputo (11.3) 
275 Protocolo de Maputo (11.3) 
276 Protocolo de Maputo (12.1c) 
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Protocolo de Maputo (12.1d) Facultar acesso a serviços de aconselhamento e reabilitação para mulheres que sofreram de abusos e assédio sexual277 

Protocolo de Maputo (13.1c) Assegurar a transparência no recrutamento, promoção e despedimento de mulheres e combater e castigar o assédio 
sexual no local de trabalho278 

Protocolo de Maputo (13.1m) Tomar medidas legislativas e administrativas para prevenir a exploração e abuso de mulheres em publicidade e 
pornografia279 

Protocolo de Maputo (22.b)  assegurar os direitos das mulheres idosas a estarem livres de violência, incluindo abuso sexual, descriminação com base 
na idade e o direito a serem tratadas com dignidade280 

Protocolo de Maputo (23.b) Assegurar os direitos das mulheres portadoras de deficiência a estarem livres de violência, incluindo abuso sexual, 
descriminação com base na idade e o direito a serem tratadas com dignidade281 

Declaração Solene (2) Violência de Género282 

Declaração Solene (4) Iniciar, lançar e envolver campanhas públicas sustentadas a dois anos contra violência de género bem como o problema 
de tráfico de mulheres e raparigas; Reforçar os mecanismos legais para proteger as mulheres a nível nacional e acabar 
com a impunidade de crimes cometidos contra as mulheres de modo mudar positivamente as atitude e comportamentos 
da sociedade africana283 

Protocolo sobre Género da 
SADC (20,19) 

Aplicar e impor legislação que proíba todas as formas de violência de género284 

Protocolo sobre Género da 
SADC (14.2) 

Adoptar e implementar programas curriculares educacionais, políticas e programas sensíveis ao género que abordem 
estereótipos de género na educação e violência de género, entre outros.285 

Protocolo sobre Género da 
SADC (20.21) 

Rever e reformar as suas leis e procedimentos criminais aplicáveis a casos de ofensas sexuais e violência de género286 

Protocolo sobre Género da 
SADC (23.2) 

Assegurar que as leis sobre a violência de género facultam testes, tratamentos e cuidados completos a sobreviventes de 
agressão sexual287 

                                                            
277 Protocolo de Maputo (12.1d) 
278 Protocolo de Maputo (13.1c) 
279 Protocolo de Maputo (13.1m) 
280 Protocolo de Maputo (22.b) 
281 Protocolo de Maputo (23.b) 
282 Declaração Solene (2) 
283 Declaração Solene (4) 
284 Protocolo sobre Género da SADC (20,19) 
285 Protocolo sobre Género da SADC (14.2) 
286 Protocolo sobre Género da SADC (20.21) 
287 Protocolo sobre Género da SADC (23.2) 
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Protocolo sobre Género da 
SADC (25.24) 

Adoptar abordagens integradas, incluindo estruturas institucionais inter-sector, com o objectivo de eliminar a violência de 
género288 

Plataforma para Acção de 
Pequim (Objectivo 4) 

Violência contra as mulheres289 

Plataforma para Acção de 
Pequim (D.1) 

Tomar medidas integradas para prevenir e eliminar a violência contra as mulheres290 

Plataforma para Acção de 
Pequim (D.1) 

Estudar os casos e as consequências da violência contra mulheres e a eficácia das medidas preventivas 

Plataforma para Acção de 
Pequim (D.1) 

Eliminar o tráfico de mulheres e apoiar as vítimas de violência devido a prostituição e tráfico291 

Plataforma para Acção de 
Pequim (L.7) 

Erradicar a violência contra as meninas292 

EAC (1) Obrigações Legais e Estatais para Proteger os Direitos Humanos e das Mulheres (Incluindo Violência Contra Mulheres e 
Raparigas)293 

PRÁTICAS DANOSAS 

ODS (5) Eliminar todas as praticas danosas, tais como casamento infantil, precoce e forçado e mutilações genitais femininas294 

Protocolo de Maputo (5) Práticas Danosas eliminadas295 

Protocolo de Maputo (5) Os Estados Partes proíbem e condenam todas as formas de práticas danosas que afectem negativamente os direitos das 
mulheres e que sejam contrárias à normas internacionais reconhecidas. Os Estados Partes devem tomar todas as 
medidas legislativas e outras, necessárias para eliminar tais práticas296 

                                                            
288 Protocolo sobre Género da SADC (25.24) 
289 PPAP (Objectivo 4) 
290 PPAP (D.1) 
291 PPAP (D.3) 
292 PPAP (L.7) 
293 EAC (1) 
294 ODS (5) 
295 Protocolo de Maputo (5) 
296 Protocolo de Maputo (5) 
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Protocolo de Maputo (8f) Reforma das leis e práticas recriminatórios existentes de modo a promover e proteger os direitos das mulheres.297 

Protocolo de Maputo (2.2) Os Estados Partes devem comprometer-se a modificar os padrões sociais e culturais de conduta das mulheres e dos 
homens através da educação pública, informação, estratégias de educação e comunicação, com vista a atingir a 
eliminação de práticas culturais e tradicionais danosas e todas as outras práticas que sejam baseadas na ideia de 
inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos, ou em papeis estereotipados de mulheres e homens298. 

Plataforma para Acção de 
Pequim (L.2) 

Eliminar as atitudes e práticas culturais contra raparigas299 

Protocolo sobre Género da 
SADC (4.1) 

Enraizar a igualdade e equidade de género nas suas Constituições e assegurar que não são comprometidas por quaisquer 
provisões, leis ou práticas300 

NÃO DESCRIMINAÇÃO 

ODS (5) Acabar com todas as formas de descriminação contra mulheres e meninas em todos o lado301 

Princípios de 
Empoderamento das 
Mulheres (Princípio 2) 

Tratar todas as mulheres e homens justamente no trabalho - respeitar e apoiar os direitos humanos e a não 
descriminação302 

Plataforma para Acção de 
Pequim (I) 

Promover e proteger os direitos humanos das mulheres através da plena implementação de todos os instrumentos de 
direitos humanos, especialmente a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Descriminação contra as 
Mulheres303 

Plataforma para Acção de 
Pequim (L.2) 

Assegurar a igualdade e não descriminação soba lei e na prática304 

Plataforma para Acção de 
Pequim (F.5) 

Eliminar a segregação ocupacional e todas as formas de descriminação no emprego305 

Plataforma para Acção de 
Pequim (L.5) 

Eliminar a descriminação contra raparigas na saúde e nutrição306 

                                                            
297 Protocolo de Maputo (8f) 
298 Protocolo de Maputo (2.2) 
299 PPAP (L.2) 
300 Protocolo sobre Género da SADC (4.1) 
301 ODS (5) 
302 Princípios de Empoderamento das Mulheres (Princípio 2) 
303 PPAP (1) 
304 PPAP (F.5) 
305 PPAP (F.5) 
306 PPAP (L.5) 
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Protocolo de Maputo (2.1) O Estados Partes devem combater todas as formas de descriminação contra mulheres através das medidas legislativas, 
institucionais adequadas e outras.307 

Protocolo de Maputo (9a) As mulheres participam sem qualquer descriminação em todos os actos eleitorais;308 

Protocolo de Maputo (12.1a) Eliminar todas as formas de descriminação contra as mulheres e garantir igual oportunidade e acesso na esfera da 
educação e formação309 

Protocolo de Maputo (12.1b) Eliminar todos os estereótipos que perpetuem tal descriminação dos manuais  e programas escolares, e na comunicação 
social310 

PROMOVER A IGUALDADE  

ODS (5) Atingir a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas311  

ODS (5.c) Adoptar e fortalecer políticas sãs e legislação aplicável para a promoção da igualdade de género e empoderamento de 
todas as mulheres e meninas a todos os níveis312 

ODS (10) Reduzir a desigualdade dentro de, e entre países313 

Princípios de 
Empoderamento das 
Mulheres (Princípio 1) 

Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de género314 

Princípios de 
Empoderamento das 
Mulheres (Princípio 6) 

Promover a igualdade através de iniciativas e defesa comunitárias315 

Princípios de 
Empoderamento das 
Mulheres (Princípio 7) 

Medir e reportar publicamente sobre o progresso para atingir a igualdade de género316 

Protocolo de Maputo (8.d) Que as forças da autoridade a todos os níveis sejam equipadas para interpretar e impor de forma eficaz, os direitos de 
igualdade de género;317 

                                                            
307 Protocolo de Maputo (2.1) 
308 Protocolo de Maputo (9a) 
309 Protocolo de Maputo (12.1a) 
310 Protocolo de Maputo (12.1b) 
311 ODS (5) 
312 ODS (5.c) 
313 ODS (10) 
314 Princípios de Empoderamento das Mulheres (Princípio 1) 
315 Princípios de Empoderamento das Mulheres (Princípio 6) 
316 Princípios de Empoderamento das Mulheres (Princípio 7) 
317 Protocolo de Maputo (8.d) 
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Protocolo de Maputo (13.1a) Promover a igualdade de acesso ao emprego318 

Protocolo sobre Género da 
SADC (4.1) 

Enraizar a igualdade e equidade de género nas suas Constituições e assegurar que não são comprometidas por quaisquer 
provisões, leis ou práticas319. 

Princípios de 
Empoderamento das 
Mulheres  

Principio 6: Promover a igualdade através de iniciativas e defesa comunitárias 

PROTECÇÃO DOS MARGINALIZADOS 

Protocolo de Maputo (24.a) Assegurar a protecção de mulheres pobres e mulheres chefe de família incluindo mulheres de grupos populacionais 
marginalizados a facultar ambiente adequados às suas condições e necessidades físicas, económicas e sociais especiais320 

EAC (13) Os direitos de Grupos Marginalizados321 

 

  

                                                            
318 Protocolo de Maputo (13.1a) 
319 Protocolo sobre Género da SADC (4.1) 
320 Protocolo de Maputo (24.a) 
321 EAC (13) 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Empoderamento 
das Mulheres 

1. Direitos 
económicos 
iguais para 
mulheres, 
incluindo direito 
a possuir e 
herdar 
propriedade, 
assinar 
contratos, 
poupar, registar 
e gerir um 
negócio e possuir 
e operar uma 
conta bancária 
até 2025 

1.  Política de Género 
Alinhada com a UA/CERs 
integrada na legislação 
nacional 

2017 1. Concluída a 
consulta com Estados 
Membros sobre a 
Política de Género 
Alinhada da UA/CERs 

2016 1. Desenvolvido o 
Documento do 
Quadro e Plano de 
Acção para 
Harmonização de 
Políticas de 
Génerodas CERs e 
da UA, seguido de 
consulta às 
CERssobre 
Harmonização de 
Políticas de 
Género  

2015 

  2. Pelo menos 
20% das 
mulheres em 
áreas rurais têm 
acesso a e 
controlam bens 
produtivos, 
incluindo terras e 
bolsas, crédito, 
insumos, serviços 
e informações 
financeiras 

Harmonização plena de 
políticas de género 
nacionais e regionais, 
políticas de Mulheres e 
Género, com a UA; 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  3. Pelo menos 
30% de todos os 
oficiais eleitos a 
nível local, 
regional e 
nacional são 
Mulheres, bem 
como em 
instituições 
judiciais 

Promover políticas e 
programas que melhorem 
a igualdade de género e 
empoderamento das 
Mulheres em 7 áreas de 
intervenção - participação 
económica, social e 
política, educação e 
competências, formação, 
ciência e TIC, saúde e 
governação; 

          

  4. Pelo menos 
25% dos 
contratos 
públicos anuais a 
nível nacional e 
sub-nacional são 
alocado a 
mulheres 

Promover orçamentação 
de género: 

          

  5. Aumentar a 
paridade de 
género em 
posições de 
tomada de 
decisões a todos 
os níveis para 
pelo menos 50-
50 entre 
Mulheres e 
Homens 

Aplicar Leis sobre 
Igualdade de Género e 
Representação; 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  6. Desenvolvido 
o Índice da 
Declaração 
Solene (IDS) 
desenvolvido 
pela GIMAG e 
ECA sobre 
Género concluída 
bianualmente e 
usada para 
tomar decisões 
sobre 
políticas/alocação 
de recursos.  

Integrar na legislação 
nacional e implementar 
em pleno o Protocolo dos 
Direitos das Mulheres em 
África como contido na 
Carta Africana de Direitos 
Humanos e dos Povos e 
na Declaração Solene da 
UA sobre Igualdade de 
Género   

          

  1. Aumentar a 
paridade de 
género em 
posições de 
tomada de 
decisões a todos 
os níveis para 
pelo menos 50-
50 entre 
Mulheres e 
Homens 

Estabelecer Instituições 
de Género e Igualdade; 

          

  2. Operacional 
um Painel de Alto 
Nível para 
Empoderamento 
das Mulheres, 
até 2016 

Desenvolver/promover 
políticas que aumentem o 
acesso a, e controlo sobre 
bens produtivos 
(incluindo financiamento ) 
às mulheres e jovens 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  3. O Fundo para 
as Mulheres 
Africanas estará 
operacional, até 
2017 

Desenvolver/implementar 
programas para 
rastreamento do 
progresso em direcção à 
paridade das Mulheres 
quanto a acesso a 
bens/competências 
produtivos, participação 
em todos os níveis de 
governação e avanço em 
posições dentro dos 
sectores público e privado  

          

Violência e 
Descriminação 
contra Mulheres 
e Meninas 

1. Reduzir os 
níveis de 
violência contra 
mulheres e 
raparigas 
registados em 
2013, em pelo 
menos 20% 

            

  2. Reduzir em 
50% todas a 
normas sociais 
danosa e práticas 
de costumes 
contra as 
mulheres e 
meninas e 
aquelas que 
promovem a 
violências e a 
descriminação 
contra mulheres 
e meninas 

            



83 
 

Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  3. Eliminar todas 
as barreiras na 
educação, saúde 
e serviços sociais 
de qualidade 
para Mulheres e 
Meninas até 
2020 

            

  4. Acabar com 
todas as formas 
de descriminação 
política, legal ou 
administrativa 
com Mulheres e 
Meninas até 
2023 

            

  5. Reduzir em 
50% todas a 
normas sociais 
danosas e 
práticas de 
costumes contra 
as mulheres e 
meninas e 
aquelas que 
promovem a 
violência e a 
descriminação 
contra mulheres 
e  raparigas 

            

  1. Implementar 
em pleno a 
Decisão do 
Conselho 
Executivo sobre 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Género e 
Paridade na 
União Africana, 
até 2020 

Empoderamento 
dos Jovens e 
Direitos das 
Crianças 

1. Reduzir a taxa 
o desemprego 
jovem registada 
em 2013, em 
pelo menos 25% 
particularmente 
entre as 
raparigas 

1. O Plano de Acção de 
Cinco Anos para o 
Empoderamento dos 
Jovens  em África da UA 
(2019-2024) é integrado 
nos quadros de 
planeamento nacionais 

2020 1. Feitas as consultas 
com Estados 
Membros sobre a 
implementação do 
Plano de Acção para o 
Empoderamento da 
Juventude 

2019 1. O Plano de 
Acção de Cinco 
Anos para o 
Empoderamento 
dos Jovens  em 
África da UA 
(2019-2024) é 
preparado para 
substituir a 
Década da 
Juventude 
Africana, durante 
a primeira metade 
de 2018 

  

  2.  Os negócios 
criados por 
jovens incluindo 
raparigas 
representam pelo 
menos 15% de 
todas as start 
ups criadas  

        2. O Plano de 
Acção de Cinco 
Anos para o 
Empoderamento 
dos Jovens em 
África da UA 
(2019-2024) é 
apresentado ao 
CTE e Órgão de 
Políticas da UA no 
final de 2018 e 
Janeiro de 2019 
para aprovação. 

  

  3. Pelo menos 
50% dos jovens  
que não  
prosseguem para 

        3. Feitas as 
consultas às CERs 
sobre a 
Implementação do 
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Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

o ensino 
terciário, 
frequenta 
programas de 
Ensino e 
Formação 
Profissional 

Plano de Acção 
Empoderamento 
dos Jovens da UA, 
em 2019 

  4. Pelo menos 
50% dos Jovens 
e Crianças estão 
envolvidos em 
programas 
baseados em 
talentos, 
entretenimento e 
lazer 

        1. Adoptado o 
Plano Estratégico 
para a Protecção 
e Promoção dos 
Direitos da 
Criança em África, 
até 2014 

  

  5. Acabar com 
todas as formas 
de violência, 
exploração de 
trabalho infantil 
e casamento 
infantil e tráfico 
humano 

        2. Concluído um 
estudo sobre 
Crianças e 
Conflitos 
Armados, até 
2015 

  

  6. Acaba o 
recrutamento de 
Crianças soldado 

        3. O Estado Parte 
reporta sobre a 
implementação da 
Carta Africana 
para os Direitos e 
Bem-Estar da 
Criança, revistos 
entre 2015/23 

  



86 
 

Áreas 
Prioritárias 

Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

  7. Pelo menos 
20% do Jovens e 
Crianças estão 
envolvidos em 
actividades 
desportivas 

        4. São emitidos 
Comentários 
Gerais sobre 
casamento 
infantil, crianças e 
conflitos armados 
e 
responsabilidades 
da Criança, entre 
2015/23  

  

  8. Atingida a 
plena 
implementação 
das Provisões da 
Carta Africana 
sobre o Jovens  

        5. Preparado o 
Plano de Acção 
para a 
Implementação da 
Posição Comum 
Africana para 
Acabar com 
Casamento 
Infantil, até 2016 
e adoptada pela 
Cimeira da UA em 
2017 

  

  9. Acabar com 
todas a formas 
de casamentos 
infantis 
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OBJECTIVO 18 

Aspiração 5:   África com uma Forte Identidade Cultural, Herança, Valores e Ética Comuns 

Objectivos estratégicos:   

Objectivo 18: Jovens e Crianças Envolvidas e Empoderadas. 

Objectivos Específicos 

 MENINAS E MENINOS 

ODS (2.2) Até 2030 acabar com todas as formas de subnutrição, incluindo conseguir até 2025 os alvos acordados internacionalmente quanto ao raquitismo 
e falta de peso em crianças com menos de 5 anos de idade, e abordar as necessidades nutricionais de mulheres adolescentes, grávidas e 
lactantes, e das pessoas mais velhas322 

ODS (4.5) Até 2030, eliminar todas as disparidades de género no ensino e assegurar acesso igual a todos os níveis de ensino  e formação vocacional para 
os vulneráveis, incluindo portadores de deficiência, povos indígenas e crianças em situações vulneráveis323 

ODS (6.2) Até 2030, conseguir acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação ao ar livre, prestando 
especial atenção às necessidades de mulheres e meninas e aos que estão em situação vulnerável324 

ODS (5) Atingir a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas325 

ODS (5.1) Acabar com todas as formas de descriminação contra mulheres e meninas em todos o lado326 

ODS (5.2) Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas em esferas públicas e privadas, incluindo tráfico e sexual e outros 
tipos de exploração327 

                                                            
322 ODS (2.2) 
323 ODS (4.5) 
324 ODS (6.2) 
325 ODS (5) 
326 ODS (5.1) 
327 ODS (5.2) 
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ODS (11.2) Até 2030, facultar acesso a sistemas de transportes seguros, a preço acessível e sustentáveis para todos, melhorar a segurança rodoviárias, 
notavelmente ao expandir os transportes públicos, com especial atenção às necessidades dos que estão em situação vulnerável, mulheres, 
crianças, portadores de deficiência e idosos328 

ODS (11.7) Até 2030, facultar acesso universal a espaço verdes e públicos, seguros inclusivos e acessíveis, em particular para mulheres e crianças, pessoas 
mais velhas e portadores de deficiência329 

ODS (16.2) Acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura de crianças330 

Protocolo de 
Maputo (13.1) 

Introduzir uma idade mínima para o trabalho e proibir o emprego de crianças abaixo dessa idade, e proibir, combater e punir todas as formas de 
exploração de crianças, especialmente meninas331 

Protocolo de 
Maputo (13.1) 

Reconhecer e impor o direito de mulheres assalariadas às mesmas prestações e subsídios  atribuídos a homens assalariados pela suas esposas e 
filhos332 

Protocolo de 
Maputo (13.1) 

reconhecer que ambos os pais carregam a responsabilidade primária pela educação e desenvolvimento da criança e que esta é uma função 
social pela qual o Estado e o sector privado têm uma responsabilidade secundária333 

Protocolo de 
Maputo (20) 

Que uma viúva se torne automaticamente guardiã e custodiante dos seus filhos, após a morte do marido, a menos que seja contrário o bem 
estar das crianças334 

Protocolo de 
Maputo (7) 

No caso de separação, divórcio ou anulação de casamento, mulheres e homens devem ter os mesmo direitos e responsabilidades recíprocas em 
relação aos filhos.  Em qualquer caso, o interesse das crianças deve ser da maior importância;335 

Protocolo de 
Maputo (6) 

uma mulher e o um homem devem ter direitos iguais, no que diz respeito à nacionalidade dos seus filhos excepto quando é contrário a uma 
provisão da legislação nacional ou contrário aos interesses de segurança nacional336 

Protocolo de 
Maputo (6) 

uma mulher e um homem deve conjuntamente contribuir para a salvaguarda dos interesses da família, protegendo e educando os seus filhos337 

Plataforma para 
Acção de Pequim 
(12) 

As meninas338 

Plataforma para Eliminar todas as formas de descriminação contra as meninas339 

                                                            
328 ODS (11.2) 
329 ODS (11.7) 
330 ODS (16.2) 
331 Protocolo de Maputo (13.1) 
332 Protocolo de Maputo (13.1) 
333 Protocolo de Maputo (13.1) 
334 Protocolo de Maputo (20) 
335 Protocolo de Maputo (7) 
336 Protocolo de Maputo (6) 
337 Protocolo de Maputo (6) 
338 PPAP (Objectivo 12) 
339 PPAP (L.1) 
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Acção de Pequim 
(L.1) 

Plataforma para 
Acção de Pequim 
(B.6) 

Promover a educação e formação ao longo da vida para raparigas e mulheres340 

Declaração 
Solene (3) 

Lançar, dentro do próximo ano, uma campanha para a proibição sistemática de recrutamento de crianças soldado e abuso de meninas como 
esposas ou escravas em violação dos seus Direitos de acordo com o estipulado na Carta Africana dos Direitos das Crianças341 

Declaração 
Solene (6) 

6.Assegurar a promoção e protecção activa de todos os direitos humanos para mulheres e raparigas incluindo o direito ao desenvolvimento 
aumentando a consciência ou legislando conforme necessário342 

Declaração 
Solene (8) 

Tomar medidas específicas para assegurar que a educação de raparigas e literacia de mulheres, especialmente nas áreas rurais, para conseguir 
o objectivo de "Educação para Todos" (EFA)343 

Protocolo sobre 
Género da SADC 
(14.8) 

Tomar medidas especiais para aumentar o número de raparigas a estudar nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) e 
Tecnologias de Informação e Comunicação nos níveis primário, secundário, terciário e superior.344 

EAC (1) Obrigações Legais e Estatais para Proteger Direitos Humanos e das Mulheres (Incluindo Violência Contra Mulheres e Raparigas)345 

 

  

                                                            
340 PPAP (8.6) 
341 Declaração Solene (3) 
342 Declaração Solene (6) 
343 Declaração Solene (8) 
344 Protocolo sobre Género da SADC (14.8) 
345 EAC (1) 
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Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

Empoderamento 
dos Jovens e 
Direitos das 
Crianças 

1. Reduzir a taxa 
o desemprego 
jovem registada 
em 2013, em pelo 
menos 25% 
particularmente 
entre as raparigas 

1. O Plano de Acção 
de Cinco Anos para o 
Empoderamento dos 
Jovens  em África da 
UA (2019-2024) é 
integrado nos 
quadros de 
planeamento 
nacionais  

2020 1. Feitas as consultas 
com Estados Membros 
sobre a implementação 
do Plano de Acção para 
o Empoderamento da 
Juventude 

2019 1. O Plano de 
Acção de Cinco 
Anos para o 
Empoderamento 
dos Jovens  em 
África da UA (2019-
2024) é preparado 
para substituir a 
Década da 
Juventude Africana, 
durante a primeira 
metade de 2018 

2018 

  2. Criação de 
negócios de 
jovens incluindo 
raparigas em 
todos os negócios 
criados é pelo 
menos 15% 

Preparação dos 
Relatórios de Estado 
Parte Iniciais e 
periódicos sobre a 
Carta Africana para 
os Direitos e Bem-
Estar das Crianças, 
entre 2015/23 

2023     2. O Plano de 
Acção de Cinco 
Anos para o 
Empoderamento 
dos Jovens em 
África da UA (2019-
2024) é 
apresentado ao 
CTE e Órgão de 
Políticas da UA no 
final de 2018 e 
Janeiro de 2019 
para aprovação. 

2019 

  3. Pelo menos 
50% dos jovens  
que não  
prosseguem para 
o ensino terciário, 
frequenta 
programas de 
Ensino e 
Formação 
Profissional 

        3. Feitas as 
consultas às CERs  
sobre a 
Implementação do 
Plano de Acção 
Empoderamento 
dos Jovens da UA 

2019 
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  4. Pelo menos 
50% dos Jovens e 
Crianças estão 
envolvidos em 
programas 
baseados em 
talentos, 
entretenimento e 
lazer 

        1. Adoptado o 
Plano Estratégico 
para a Protecção e 
Promoção dos 
Direitos da Criança 
em África  

2014 

  5. Acabar com 
todas as formas 
de violência, 
exploração de 
trabalho infantil e 
casamento infantil 
e tráfico humano 

        2. Concluído um 
estudo sobre 
Crianças e Conflitos 
Armados  

2015 

  6. Acaba o 
recrutamento de 
Crianças soldado 

        3. O Estado Parte 
reporta sobre a 
implementação da 
Carta Africana para 
os Direitos e Bem-
Estar da Criança, 
revistos entre 
2015/23 

  

  7. Pelo menos 
20% do Jovens e 
Crianças estão 
envolvidos em 
actividades 
desportivas 

        4. São emitidos 
Comentários Gerais 
sobre casamento 
infantil, crianças e 
conflitos armados e 
responsabilidades 
da Criança, entre 
2015/23 

  

  8. Atingida a 
plena 
implementação 
das Provisões da 

        5. Preparado o 
Plano de Acção 
para a 
Implementação da 

2016 
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Carta Africana 
sobre o Jovens 

Posição Comum 
Africana para 
Acabar com 
Casamento Infantil, 
até 2016 e 
adoptada pela 
Cimeira da UA em 
2017 

  9. Acabar com 
todas a formas de 
casamentos 
infantis 
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OBJECTIVO 19 

Aspiração 5:   África com uma Forte Identidade Cultural, Herança, Valores e Ética Comuns 

Objectivos estratégicos: 

Objectivo 19: África como um principal parceiro nos assuntos globais e coexistência pacífica 

Objectivos Específicos 

PARCERIA 

ODS (17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável346 

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Protocolo de 
Maputo (26.1)  

Os Estados Partes devem assegurar a implementação deste Protocolo a nível nacional, e nos seus relatórios periódicos submetidos de 
acordo com o Artigo 62 da Carta Africana, indicar as medidas legislativas ou outras tomadas para a plena realização dos direitos nela 
reconhecidos.347 

Protocolo de 
Maputo (26.2) 

Os Estados Partes comprometem-se a adoptar todas as medidas necessárias e, em particular, facultar recursos orçamentais e outros 
para a implementação plena e efectiva dos direitos aqui reconhecidos.348 

Plataforma para 
Acção de 
Pequim (C.5) 

Aumentar os recursos e monitorizar seguimento para saúde das mulheres349 

Plataforma para 
Acção de 
Pequim (B.5) 

Alocar recursos suficientes para e monitorizar a implementação de reformas educativas350 

Protocolo sobre 
Género da SADC 

As Estados Partes devem assegurar orçamentos e planeamento sensível e responsivo ao género, incluindo a designação dos recursos 
necessários para iniciativas apontadas ao empoderamento de mulheres e raparigas. Os Estados Partes devem mobilizar e alocar os 

                                                            
346 ODS (17) 
347 Protocolo de Maputo (26.1) 
348 Protocolo de Maputo (26.2) 
349 PPAP (C.5) 
350 PPAP (B.5) 
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(33.1) recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para a implementação com sucesso deste Protocolo351 

Protocolo sobre 
Género da SADC 
(27.31) 

Desenvolver a implementar políticas e programas para assegurar o reconhecimento adequado, do trabalho levado a cabo por 
cuidadores, a maioria dos quais mulheres; alocação de recursos e apoio psicológico para cuidadoras bem como a promoção do 
envolvimento de homens nos cuidados e apoio de Pessoas Portadoras de SIDA.352 

 

Áreas Prioritárias Alvos Acções Nacionais Calendário CERs Calendário Continental Calendário 

O lugar de áfrica 
no assuntos 
globais 

1. Existe um 
infraestrutura nacional 
para a pesquisa e 
exploração espacial 
Africana em rede 

1. A Cimeira da UA adopta 
STISTA 

2014         

  2. 
Sistemas/infraestruturas 
nacionais para pesquisa 
e desenvolvimento que 
contribuirá para o stock 
de direitos de 
propriedade intelectual 
globais a funcionar em 
pleno 

2. 
Desenvolvimento/implementação 
do primeiro conjunto de 
programas bandeira ao abrigo 
do STISA entre 2015/17 

2017         

  3. Aumentar o níveis de 
exportações de 2013 
em 25% em termos 
reais 

3. 
Desenvolvimento/implementação 
do segundo conjunto de 
programas bandeira ao abrigo 
do STISA entre 2018/20 

2020         

  1. África Fala com Uma 
Só Voz sobre Questões 
Globais 

4. 
Desenvolvimento/implementação 
do terceiro conjunto de 
programas bandeira ao abrigo 
do STISA entre 2021/23 

2023         

  2. Estabelecida a 
Agência Espacial 

5. Avaliação Final das tomadas 
STISA 

          

                                                            
351 Protocolo sobre Género da SADC (33.1) 
352 Protocolo sobre Género da SADC (27.31) 
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Africana e plenamente 
operacional. 

  3. Grupo de Trabalho 
Estratégica de Fretes 
Marítimos 

Desenvolver/implementar 
estratégias para aumentar as 
mulheres e raparigas na ciência 
e tecnologia 

      1. Concluído o 
Desenvolvimento 
e a Adopção de 
Políticas e 
Estratégias 
Espaciais 
Africana 

2015 

  4. Departamento 
Independente para 
Questões Marítimas da 
UA responsável pela 
estabelecida 
implementação AIMS 

        2. Começa a 
Preparação e 
Implementação 
do Plano de 
Acção para a 
Política Espacial 
Africana  

2016 

  5. Os Estados Ilha 
Africanos estão 
justamente 
representados em 
nomeações para 
organismos 
regionais/continentais e 
internacionais. 

        3. Atingida a 
Posição Comum 
Africana para a 
Agenda Espacial 
Internacional 

2018 

  6. Todas as Colónias 
livres até 2020 

            

 

 

 

 

 

 



96 
 

Objectivo 20:  

Aspiração 5: África com uma Forte Identidade Cultural, Herança, Valores e Ética Comuns 

Objectivos estratégicos: 

Objectivo 20: África assume plena responsabilidade pelo financiamento do seu desenvolvimento 

Objectivos Específicos 

ORÇAMENTAÇÃO DE GÉNERO  

Protocolo de Maputo (10.2) 10.2.Os Estados Partes devem tomar todas as medidas necessárias pata reduzir significativamente os gastos 
militares a favor de gastos no desenvolvimento social em geral, e promoção das mulheres, em particular353 

Protocolo de Maputo (26.2)  Os Estados Partes comprometem-se a adoptar todas as medidas necessárias e, em particular, facultar recursos 
orçamentais e outros para a implementação plena e efectiva dos direitos aqui reconhecidos.354 

Declaração Solene (11)  Aceitar estabelecer o Fundo Fiduciário Africano para as Mulheres com o propósito de construir as capacidades das 
mulheres africanas e requerer à Comissão da União Africana para decidir as modalidades de operacionalização do 
Fundo com foco especial nas Mulheres tanto em áreas urbanas como rurais355. 

ODS (3.c) Aumentar substancialmente o financiamento na saúde e o recrutamento, desenvolvimento, formação e retenção da 
força laboral em países em desenvolvimento, em especial em países menos desenvolvidos e pequenos Estados ilha 
em desenvolvimento356 

Plataforma para Acção de 
Pequim (A.1) 

Rever, adoptar e manter políticas macroeconómicas e estratégias de desenvolvimento que abordem as necessidades 
e esforços das mulheres na pobreza357 

Protocolo sobre Género da SADC 
(33.1) 

Os Estados Partes devem assegurar orçamentos e planeamento sensível e responsivo ao género, incluindo a 
designação dos recursos necessários para iniciativas apontadas ao empoderamento de mulheres e raparigas. Os 
Estados Partes devem mobilizar e alocar os recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para a 
implementação com sucesso deste Protocolo358 

EAC (14) Orçamentação de género359 

                                                            
353 Protocolo de Maputo (10.2) 
354 Protocolo de Maputo (26.2) 
355 Declaração Solene (11) 
356 ODS (3.c) 
357 Plataforma para Acção de Pequim (A.1) 
358 Protocolo sobre Género da SADC (33.1) 
359 EAC (14) 
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Mercado capital 1. O mercado 
capital nacional 
financia pelo 
menos 10% das 
despesas de 
desenvolvimento  

        1. Desenvolvido o 
Conceito da Facilidade 
de Garantia de Crédito 
Africana, em 2016 
seguido de 
consultas/participações 
de partes interessadas  

2017 

  1. Facilidade de 
Garantia de 
Crédito Africana 
está plenamente 
funcional 

        2. Revisão/adopção 
pelo CTE e Cimeira da 
UA junto com a 
preparação de um 
Plano de Acção de 
implementação 
calendarizado para 
2017 

2017 

  2. O Instituto 
Africana para 
Remessas está 
plenamente 
operacional até 
2020 

        3. Plano de acção 
implementado 

2019 

  3. Estabelecido 
o Banco de 
Investimento 
Africano até 
2025 incluindo 
uma janela para 
a promoção da 
economia 
oceano azul 

        1. Retificação pelos 
Estados Membros para 
conseguir o número 
mínimo exigido para 
fazer avançar o 
processo calendarizado 
para o período entre 
2014/16  

2016 

  4. Existem 
Mercados de 
Valores 
Regionais 

        2. Desenvolvimento de 
instrumentos /quadro 
de estrutura 
operacional e 
consultas com partes 
interessadas/pedidos 

2018 
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de pagamento de 
subscrições entre 
2017/18 

  5. Fundo de 
Investimento da 
Diáspora 
operacional até 
2018 

        3. Banco inicia 
negócios  

2019 

  Criar um 
ambiente 
habilitador que 
avance a 
inclusão 
financeira 
(pobres, 
mulheres, 
jovens e 
marginalizados) 
através do 
acesso a 
mecanismos 
financeiros 
inovadores 
(utilização de 
produtos 
financeiros, ex: 
dinheiro móvel). 

            

 

 


