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Nós, Os Ministros da União Africana (UA) da Saúde reunimos virtualmente sob a liderança de 
S.E Sr. Félix Antoine TSHISEKEDI Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo 
e Presidente da UA; S.E Cyril Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul e Líder 
da UA para COVID-19; e o Presidente da Comissão da União Africana (CUA), S.E Moussa Faki 
Mahamat, no dia 8 de Maio de 2021 para uma reunião de emergência de alto nível a fim de 
avaliar a Estratégia Conjunta da África Continental sobre a situação de implementação da 
COVID-19 e discutir vias de adaptar e melhorar nossa estratégia de resposta à luz da ameaça 
contínua representada pelo vírus SARS-CoV-2.

PREÂMBULO
RECORDANDO a Reunião Ministerial de Emergência de 22 de Fevereiro de 2020 dedicada 
à COVID-19 sob o tema “Acções Coordenadas para Preparar e Responder à infecção por 
COVID-19 em África” que aprovou a Estratégia Conjunta Continental de África sobre COVID-19 
e estabeleceu o Grupo de Trabalho de África para Novo Vírus de Corona (AFTCOR), que é uma 
plataforma continental para melhor coordenar nossos esforços em toda a África.

CIENTES do facto de que a COVID-19 continua a representar uma séria ameaça à segurança 
socioeconómica e sanitária dos esforços de África para atingir os objectivos definidos na 
Agenda 2063.

PREOCUPADOS com o aumento da morbidade e mortalidade causada até agora pela 
pandemia da COVID-19 em África; os impactos negativos na saúde física, mental, bem-estar 
social; impactos negativos na economia; e a consequente exacerbação das desigualdades 
dentro e entre os países.

INDIGNADOS pelo facto de que a África enfrenta atrasos graves no acesso às vacinas que 
salvam vidas para COVID-19 e pode enfrentar atrasos semelhantes no acesso às vacinas em 
futuras pandemias ou situações de surto.

RECONHECENDO a necessidade de África expandir a sua capacidade de fabricar diagnósticos, 
terapêuticos, medicamentos e vacinas de qualidade, seguros, eficazes e acessíveis, tecnologias 
de saúde essenciais, para garantir as suas necessidades de segurança da saúde.

RECONHECENDO a situação preocupante com a emergência de variantes do SARS-CoV-2 
preocupantes e o impacto sobre a eficácia de certas vacinas e as consequências na facilidade 
de transmissão do vírus.

INSPIRADOS pelo lançamento hoje da parceria 4D que reúne os Centros Africanos para 
o Controle e Prevenção de Doenças (África CDC); o Secretariado do Acordo de Comércio 
Livre Continental da África; o Departamento de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação; 
o Departamento de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Meio Ambiente 
Sustentável; o Departamento de Desenvolvimento Económico, Comércio, Indústria e 
Mineração, todos os órgãos e braços políticos e técnicos da Comissão da União Africana 
para aproveitar e permitir uma apreciação mais completa dos determinantes sociopolíticos 
da saúde na Agenda 2063.
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CIENTES do facto de que o sucesso da Parceria 4D depende das ligações público-privadas que 
ela promove em todo o sector público continental, representado pela UA, e o sector privado, 
bem como instituições da sociedade civil, a nível nacional e regional no enriquecimento de 
interacções entre saúde, economia e segurança, acelerando assim o surgimento de uma nova 
ordem de saúde pública voltada para a inovação em África.

RECONHECENDO o papel de liderança chave do África CDC e o papel fundamental da Mesa 
da Assembleia da UA de Chefes de Estado e de Governo e a CUA na catalisação e coordenação 
da resposta continental abrangente à pandemia da COVID-19 e os esforços centrais dos 
Estados Membros da UA.

SAÚDAMOS a estreita colaboração entre o África CDC, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e os parceiros que têm apoiado os países para fortalecer a sua capacidade de se 
preparar e responder à pandemia de COVID-19 no continente, incluindo: (1) ampliação do 
diagnóstico laboratorial, incluindo subtipagem e sequência do genoma; (2) melhoria de 
rastreio nos pontos de entrada e vigilância, bem como o uso de uma plataforma uniformizada 
da COVID-Tech para a África, (3) reforço as medidas de prevenção e controle de infecções e (4) 
implementação das medidas de saúde pública e sociais.

A REUNIÃO MINISTERIAL DE ALTO NÍVEL:
◊	 SAÚDA E RECONHECE os esforços dos Estados Membros em resposta à pandemia 

da COVID-19.

◊	 FELICITA os esforços de África CDC, da OMS, dos parceiros e dos Estados Membros 
da UA em trabalhar estreitamente sob o AFTCOR para coordenar os nossos esforços 
em todo o continente.

◊	 APROVA COLECTIVAMENTE uma estratégia continental conjunta adaptada com 
foco em Prevenção, Monitoramento e Tratamento (PMT) melhorados, a fim de 
atender às dimensões mutáveis   da COVID-19 no continente, bem como a natureza em 
evolução da pandemia global.

◊	 APELA a todos os Estados Membros a intensificarem os seus esforços de 
vacinação contra a COVID-19 como componente crítico para prevenir, conter e pôr fim 
à pandemia o mais rapidamente possível.

◊	 APELA TAMBÉM os Estados Membros da UA a assumirem as suas atribuições de 
vacinas da COVID-19 através da Plataforma Africana do Grupo de Trabalho de Aquisição 
de Vacinas e se envolverem com o Banco Africano de Exportações e Importações para 
definir os detalhes do acordo de compra antecipada.

◊	 SUBLINHA a necessidade de proteger as escolas e garantir que as escolas continuem 
abertas.

◊	 SUBLINHA TAMBÉM a necessidade urgente de proteger outros programas 
críticos de saúde no continente contra o impacto da pandemia da COVID-19. 
Esses programas incluem, mas não se limitam a, esforços para VIH, TB, 
malária e imunização.
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◊	 SALIENTA a necessidade de compreender o impacto do impacto e segurança da 
vacina no continente e APELA aos Estados Membros da UA a realizarem a vigilância 
da eficiência e segurança da vacina.

◊	 SAÚDA TAMBÉM o apoio dos Estados Unidos da América à proposta de renúncia 
da Organização Mundial do Comércio (OMC) e ENCORAJA outros países a aderirem 
à UA e aos EUA na tomada da decisão certa, apoiando a renúncia aos TRIPS da OMC.

◊	 RECONHECE que a proposta de isenção da OMC é o primeiro passo importante para 
expandir a fabricação de ferramentas relacionadas à COVID-19, incluindo vacinas, e 
uma iniciativa relevante para garantir um acesso verdadeiramente equitativo a vacinas, 
medicamentos e ferramentas durante a pandemia.

◊	 ENCORAJA todos os países, incluindo aqueles que fabricam vacinas e ferramentas 
da COVID-19 relevantes, a cumprir a promessa de igualdade de vacinas, garantindo 
que a renúncia da OMC seja acompanhada pela transferência necessária e relevante 
de tecnologia e know-how para apoiar e garantir a fabricação africana.

◊	 ENDOSSA e apoia a Posição Comum da África sobre o Passaporte da COVID-19, que 
apela a uma moratória global contra a imposição obrigatória e unilateral dos requisitos 
da vacina da COVID-19 para viagens internacionais, ao mesmo tempo que incentiva o 
desenvolvimento contínuo de carteiras de vacinas digitais e ferramentas de tecnologia 
relacionadas, especialmente aquelas com base no kit de ferramentas African Union 
Trusted Vaccines (www.africacdc.org/trusted-vaccines) para maximizar os benefícios 
da vacinação para o público africano.

◊	 APELA a todos os Estados Membros da UA para alavancar tecnologias digitais 
continentais harmonizadas para a resposta à COVID-19, incluindo para abordar o seu 
impacto socioeconómico, prestando especial atenção à inclusão digital, capacitação 
do paciente, privacidade de dados e segurança, questões legais e éticas, e o protecção 
de dados pessoais, que são valores consagrados na estrutura oficial de saúde confiável 
da União Africana, e seus arquétipos digitais: a viagem confiável (www.africacdc.org/
trusted-travel) e vacinas confiáveis   (www.africacdc.org/trusted-vaccines) plataformas, 
fornecidas gratuitamente a todos os Estados-membros para realizar a digitalização dos 
seus esforços de resposta à COVID-19.

◊	 APOIA a missão da Parceria 4D lançada nesta reunião entre os Departamentos e 
órgãos da União Africana para combinar iniciativas focadas na inovação e sistemas 
tecnológicos; interconectar fluxos de dados; e construir intercâmbios eletrónicos 
comuns, repositórios de algoritmos e modelos científicos para enfrentar vários desafios 
de desenvolvimento que afectam a saúde pública no continente, como a interacção de 
dados genómicos, diagnósticos, de mobilidade e genómicos no rastreio e previsão de 
variantes patogênicas.

◊	 APELA AINDA aos parceiros para apoiar o África CDC, a OMS e os Estados Membros 
da UA na implementação da Estratégia Conjunta Continental adaptada e aprovada e 
no reforço dos seus sistemas de saúde para responder à pandemia da COVID-19, e na 
manutenção do fornecimento seguro de todas outras funções e serviços essenciais de 
saúde pública, incluindo o combate à tuberculose, malária e outras doenças.
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◊	 APELA IGUALMENTE os Estados Membros da UA a investirem na aquisição de dados 
com segurança apropriada e na partilha de dados em tempo oportuno, para ajudar 
a apoiar os esforços de resposta continental contra COVID-19, e para permitir que o 
África CDC implemente melhor a estratégia continental sobre a resposta à COVID -19.

◊	 APELA AINDA aos Estados Membros da UA para atribuírem um papel chave 
às pessoas focais do África CDC ao nível do país para contribuírem na recolha e 
intercâmbio atempado de dados.

8 de Maio de 2021
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