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DECLARAÇÃO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE 

DEFESA, PROTECÇÃO E SEGURANÇA (CTEDPS)REALIZADA EM FORMATO VIRTUAL PELA 

PLATAFORMA ZOOM, AOS 30 DE JANEIRO DE 2021 

1. Nós, os membros do Comité Técnico Especializado de Defesa, Protecção e Segurança 

(CTEDPS) da União Africana (UA) encontramo-nos na 3ª Reunião Extraordinária, realizada 

em formato virtual, na plataforma Zoom, e consideramos as recomendações da Reunião 

Extraordinária de Chefes Africanos de Estado Maior General das Forças Armadas e dos 

Serviços de Protecção e Segurança (CAEMGFASPS), realizada a 30 de Janeiro de 2021, 

precedida por uma Reunião de Peritos, realizada aos 29 de Janeiro de 2021. 

 

2. Com base nas nossas deliberações, Declaramos o seguinte: 

 

a. Adoptamos a Doutrina da União Africana sobre Operações de Apoio à Paz pela 3ª 

Reunião Extraordinária do CTEDPS, realizada aos 30 de Janeiro de 2021 como um 

documento vivo que formula uma orientação estratégica para planificação, 

condução, gestão e liquidação das Operações de Apoio à Paz (OAP) da UA; 

 

b. Orientamos a UA, as Comunidades Económicas Regionais/Mecanismos Regionais 

(CERs/MRs) e os Estados Membros à facilitarem a efectiva implementação da 

Doutrina da UA sobre OAPs; 

 

c. Orientamos a Comissão a, em estreita colaboração com as CERs/MRs e os Estados 

Membros, trabalhar para garantir a revisão e o formulação de políticas relevantes 

e elaboração de documentos de orientação operacional que garantam a eficaz 

implementação da Doutrina da UA sobre OAP, compreendendo a revisão do 

Conceito de Força Africana em Estado de Alerta (FAEA), a finalização do 

Memorando de Entendimento (MdE) entre a UA e as CERs/MRs sobre o Emprego 

da FAEA, bem como o alinhamento de processos e estruturas de planificação e 

gestão multidimensionais para as OAP da UA. 

 

d. Considerando que a Doutrina da UA sobre OAP é um documento vivo, orientamos 

a Comissão a, em estreita colaboração com as CERs / MRs e os Estados Membros, 

proceder a revisões profundas da Doutrina da UA sobre OAP, a cada 10 anos, com 

o objectivo de verificar os progressos alcançados na sua implementação e, para 

solução, ajustá-las às novas e emergentes situações de conflito. 

 

e. Orientamos a Comissão a, em estreita colaboração com as CERs / MRs e os 

Estados Membros, trabalhar no sentido de se realizar um Exercício Continental de 

Posto de Comando antes do final de 2021, com o objectivo de praticar e testar as 



 

 
 

modalidades dos processos harmonizados de tomada de decisão das CERs/MRs e 

da UA para o desdobramento da FAEA na condução e gestão de OAP no 

Continente. 

 

3.  Agradecemos à todas as delegações pela sua participação na 3ª Reunião Extraordinária 

do CTEDPS e à Comissão da União Africana pela elaboração dos documentos, assim como 

por ter facilitado a realização da Reunião. 

 

4. Encorajamos a Comissão a, nas próximas reuniões do CTEDPS, proceder regularmente à 

actualizações e à apresentações de relatórios sobre os progressos alcançados no processo 

de implementação da Doutrina da UA sobre OAP. nas próximas reuniões do CTEDPS. 

 

5. Reiteramos o papel do CTEDPS, de acordo com a Decisão [Assembly / AU / Dec. 227 (XII)] 

e em conformidade com as disposições do Artigo 15º do Acto Constitutivo da UA (2000). 

Por isso, remetemos a presente Declaração à 38ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo 

da UA para posterior transmissão à 34ª Sessão Ordinária da Assembleia da União, 

agendada para de 6 a 7 de Fevereiro de 2021. 


