NOTA DE CONCEITO
DIÁLOGO AFRICANO DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE 2021 SOBRE O TEMA:

“COMUNIDADES ECONÓMICAS REGIONAIS: ATORES CRÍTICOS NA
IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A
PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO.”

9-11 DE NOVEMBRO DE 2021

1. Antecedentes
A luta contra a corrupção e o seu impacto continua a ser um desafio para o continente, pois ameaça
a realização do desenvolvimento sustentável, o crescimento inclusivo e a boa governação, que são
fundamentais para a realização das aspirações da Agenda 2063. Reconhecendo o papel que as
Comunidades Económicas Regionais (CER) e os seus constituintes desempenham no combate à
corrupção, a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção (AUCPCC)
no artigo 19(4) obriga os Estados Partes a trabalharem em estreita colaboração com organizações
financeiras internacionais, regionais e sub-regionais para erradicar a corrupção nos programas de
ajuda e cooperação para o desenvolvimento. Além disso, a Convenção reconhece que embora a
responsabilidade principal de combater a corrupção caiba a cada Estado, são também necessários
quadros sub-regionais para combater o flagelo da corrupção e o Artigo 19(2) do AUCPCC exige
que os Estados Partes fomentem a cooperação regional, continental e internacional para prevenir
práticas corruptas nas transacções comerciais internacionais.
Além disso, a recente decisão da União Africana1 sobre Reforma Institucional durante a décima
primeira Sessão Extraordinária do Conselho Executivo reconheceu a necessidade de estabelecer
uma divisão eficaz do trabalho e colaboração entre a União Africana, as Comunidades Económicas
Regionais (CERs), os Estados Membros e as Organizações Continentais. Considerando princípios
de subsidiariedade e vantagem comparativa em particular, a UA encorajou os órgãos da UA e as
CERs a harmonizar as suas políticas e reforçar a colaboração.
No cumprimento desta directiva, o Conselho de Direcção dedicou o seu trabalho em 2021 à
promoção de uma colaboração mais forte, bem como à harmonização de esforços entre e com as
Comunidades Económicas Regionais através de uma cooperação reforçada e da promoção de
sinergias em torno de intervenções de combate à corrupção no continente. O Diálogo Africano de
combate à corrupção de 2021 está, portanto, a ser convocado no âmbito do tema: “Comunidades
Económicas Regionais: Actores críticos na implementação da Convenção da União Africana
sobre a Prevenção e Combate à Corrupção”

2. Objectivos e Resultados Esperados
O Diálogo de combate a corrupção de 2021 proporcionará uma plataforma para realçar a
importância das sinergias e uma maior colaboração entre a União Africana, as Comunidades
Económicas Regionais e os Estados Partes, bem como as principais partes interessadas no âmbito
de luta contra a corrupção, incluindo a sociedade civil, os meios de comunicação social e as
Organizações Internacionais. Reunirá os representantes dos Estados membros, as Organizações
Internacionais, os organismos nacionais de combate à Corrupção, a sociedade civil, o mundo
académico e outros atores.
Os objectivos específicos do Diálogo serão:-
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a) Destacar o ponto da situação dos esforços de combate a corrupção a nível da Comunidade
Económica Regional em África;
b) Destacar os instrumentos (quadros, políticas e leis) adoptados pelas CERs para promover
a luta contra a corrupção;
c) Identificar as melhores práticas a nível das CERs que estão a contribuir para a luta contra
a corrupção no seio das CERs;
d) Aumentar a sensibilização para o Dia/Diálogo Africano de combate a corrupção; e
e) Comprometer-se e forjar relações mais profundas com a AUABC, as CERs, as autoridades
nacionais de combate à corrupção, a sociedade civil e outros actores nacionais chave.
Os resultados esperados do Diálogo são:i.

ii.

Um compromisso mais profundo entre as CERs, as autoridades nacionais de combate à
corrupção, e as organizações da sociedade civil em torno das intervenções combate à
corrupção;
Recomendações e estratégias que serão submetidas à consideração dos órgãos políticos da
União Africana e de outros atores relevantes.
3. Metodologia

Devido aos desafios apresentados pela Pandemia da COVID-19, todas as atividades que e levam
a cabo serão conduzidas virtualmente e as plataformas de comunicação em linha para participação
das mesmas serão comunicadas oportunamente. As atividades previstas incluem o seguinte: (a) Lançamento da estratégia de compromisso entre as CERs e o AUABC;
(b) Série de oficinas em modo Webinars e Painéis de discussão;
(c) Convocatória do Terceiro Fórum Africano de Atores Não Estatais contra a corrupção, à
margem do Diálogo; e
(d) Apresentação dos resultados da investigação sobre o estado da situação entre as CER e as
autoridades nacionais de combate à corrupção
Será oferecida interpretação simultânea em árabe, inglês, francês e português. Todos os recursos
para o evento serão utilizados na página web do Conselho Consultivo sobre Corrupção.
Para mais informações ou para partilhar as suas ideias, queira entrar em contato com o Secretariado
do Conselho Consultivo da União Africana sobre a Corrupção em AUABCRegistry@africaunion.org.
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