




SOBRE A AFRODAD

Visão

A AFRODAD aspira por um processo de desenvolvimento 

equitativo e sustentável rumo a uma África próspera.

Missão

Assegurar políticas que vão lidar com a crise da dívida 
Africana baseadas no sistema de valores dos direitos 

humanos. 

Os objectivos incluem os seguintes:

1.  Melhorar a gestão e uso efectivo e eficiente dos 
recursos pelos governos Africanos;

2. Assegurar uma mudança de paradigma na ordem 
sócio-económica e política internacional para um 
processo de desenvolvimento que responde as 
necessidades e aspirações da maioria da população 
mundial;

3.  Facilitar o diálogo entre a sociedade civil e 
governos em assuntos relacionados com a Dívida e 
Desenvolvimento em África e no resto do mundo. 
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PREâMBulO

Os países da África Sub-Sahariana (ASS) enfrentam 
desafios enormes nos processos de empréstimos e 
garantias da divida pública e sistemas de gestão da dívida. 
Estes desafios têm a ver com as fontes de financiamento ao 
desenvolvimento, processos de aprovação de empréstimos, 
condições e condicionalismos dos empréstimos, políticas 
regulamentares e macroeconómicas, capacidade 
institucional e a solvibilidade do crédito. As principais 
causas internas da crise da dívida das décadas passadas 
atribuem-se ao processo de contracção do empréstimo 
e sistemas de gestão de crédito em muitos países da 
África Sub-Sahariana.  

A crise da dívida contribuiu grandemente para os 
problemas económicos e sociais em muitos países da 
África Sub-Sahariana nos anos de 1980, 1990 e 2000, 
afectando a sua estabilidade macroeconómica e a 
solvibilidade do crédito internacional. A dívida pendente 
retardou o investimento, crescimento e comércio. Os 
pagamentos da dívida afectaram as despesas públicas na 
educação, saúde e outras necessidades sociais em muitos 
países endividados.   
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Em resposta à crise da dívida, os credores criaram e 
implementaram duas medidas principais com o objectivo 
de reduzir a dívida externa dos países pobres perseguindo 
os programas de reforma e ajustamento do FMI e Banco 
Mundial e ajudando-os a alcançar a sustentabilidade da 
dívida: a Iniciativa dos Países Pobres Altamente Endividados 
(HIPC) e a Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI).                                                                                                                                          

Embora se reconheça que alguns HIPCs tenham 
beneficiado do alívio da dívida através da redução do 
pagamento do serviço da dívida e o correspondente 
aumento das despesas sociais, o impacto dessas medidas 
parece ser limitado e de curta duração.  

Apesar de algumas poupanças do alívio da dívida, o 
pagamento da dívida permanece alto para muitos países 
em desenvolvimento particularmente à luz da redução 
da Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (ODA), baixo lucro 
das exportação e poucos fluxos de recursos.

Esta Carta de Empréstimo contém Princípios e 
Orientações de empréstimo soberano. Procura orientar e 
informar o empréstimo público soberano para melhorar 
os actuais fracos procedimentos administrativos, 
institucionais e legais para a contracção da dívida e os 
sistemas de gestão da dívida que contribuíram para o 
crescimento das dívidas insustentáveis. 
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Os princípios e Orientações são baseados nos resultados 
de várias pesquisas sobre a dívida que a AFRODAD 
realizou ao longo de anos na África Sub-Sahariana.

Portanto a AFRODAD insta os países da ASS como 
devedores a subscreverem e implementarem os princípios 
e orientações desta Carta, para assegurar o uso eficiente 
dos recursos emprestados, prevenir a recorrência da 
crise da dívida e fazer com que os países prestem contas 
aos seus cidadãos. 

A Carta contém os seguintes princípios e orientações:
1  Aderência ao endividamento público e práticas de 

gestão de dívida prudentes
2  Existência de regras e regulamentos previsíveis
3  Estruturas e obrigações coordenadas e coerentes
4  Existência de um Gabinete de Gestão da Dívida 

autónomo 
5  Participação pública, inclusividade e publicação de 

informação
6  Respeito pelos direitos humanos e direitos 

ecológicos
7  Respeito mútuo e parceria igual com credores e 

financiadores internacionais  
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1 ADERÊNCIA AO ENDIVIDAMENTO 
PÚBlICO E PRÁTICAS DE GESTÃO 
DA DÍVIDA PRuDENTES

1.1 apoio Político: Os estados membros parte desta 
Carta devem dar ao endividamento público e prática 
da gestão da dívida prudentes o apoio político de alto 
nível necessário para assegurar a sustentabilidade da 
dívida.

1.2 ambiente económico estável: Os estados membros 
parte desta Carta devem assegurar que a dívida 
pública é gerida de forma prudente nas seguintes 
condições: 

 1.2.1 Um ambiente de gestão de estabilidade 
macroeconómica, sustentabilidade fiscal, custo do 
juro baixo e risco manejável no aumento de fundos 
para entidades soberanas. 

 1.2.2 Uma dívida pública e estratégia da dívida 
consistentes com políticas macroeconómicas gerais. 
Para garantir a sustentabilidade da dívida externa, o 
governo deve assegurar que a taxa de crescimento 
do valor presente dos novos desembolsos da dívida 
seja igual ou menor que a taxa de crescimento das 
exportações do país. 
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 1.2.3 A dívida deve ser tratada como uma forma de 
obter recursos públicos e esses recursos devem ser 
obtidos e geridos por forma a ajustar-se às regras de 
gestão financeira do país.

 1.2.4 É prudente criar um conselho independente 
de monitoria da dívida para verificar a conformidade 
de qualquer novo empréstimo com as leis e toda 
a política económica antes da sua aprovação. O 
conselho deve incluir representantes da sociedade 
civil. 

1.3 Provisões constitucionais: Os estados membros 
parte desta Carta devem estabelecer um quadro legal 
e estruturas que serão responsáveis por coordenar e 
gerir a dívida pública. 

  
1.4 consentimento Público e transparência: Os estados 

membros parte desta Carta devem adoptar medidas 
legislativas para assegurar que todo o empréstimo 
público e gestão da dívida tenha a aprovação do 
Parlamento.

1.5 capacitação institucional: Os estados membros 
parte desta Carta devem assegurar que os seus países 
tenham capacidades de gestão da dívida abrangentes, 
sustentáveis e de longo termo. Isto inclui ter:

 1.5.1 Um conjunto de ferramentas de gestão da 
dívida: Registos precisos de toda a dívida pública e 
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dívida externa com garantias do erário público, prazos 
do serviço da dívida incluindo passivos contingentes: 
a capacidade de projectar o impacto das decisões de 
empréstimo das diversas entidades domésticas em 
todo o perfil da dívida do país: orçamento nacional e 
balança de pagamentos.  

 1.5.2 Os mínimos requisitos seguintes devem ser 
atingidos para assegurar que todos os funcionários 
públicos que lidam com a contracção de empréstimo 
e gestão da dívida sejam impelidos para uma realização 
efectiva das suas tarefas e responsabilidades 

 1.5.2.1 Assegurar formação contínua dos funcionários 
envolvidos na contracção de empréstimos, gestão da 
dívida pública, auditores, contabilistas, economistas, 
juristas e administradores públicos 

 1.5.2.2Assegurar que funcionários qualificados, 
experientes e motivados sejam retidos e apoiados 
com infrastrutura necessária, tecnologia e recursos

 1.5.2.3 Encorajar a contratação de peritos externos 
para fechar lacunas existentes

 1.5.2.4 Encorajar auditorias conjuntas entre firmas 
de auditores reconhecidas estatutariamente que 
estejam licenciadas para realizar auditorias externas
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2 EXISISTÊNCIA DE REGRAS E 
REGulAMENTOS PREVISÍVEIS

2.1 Quadro Legal: Toda a contracção de empréstimo 
público e regras e regulamentos de gestão da dívida 
devem ser ancorados em provisões constitucionais 
e outros instrumentos legislativos precisos que 
definem como é que os empréstimos públicos devem 
ser obtidos, usados e pagos. 

2.2 Poderes para contrair empréstimo: O quadro legal 
deve estipular claramente quem tem poderes para 
contrair empréstimo em nome do Estado.

 2.2.1 Devem existir orientações legais/constitucionais 
relacionadas com as respectivas responsabilidades e 
prestação de contas entre as agências do governo 
envolvidas na gestão da dívida, particularmente em 
relação ao Ministério das Finanças, o Banco Central e 
qualquer agência separada ou outra agência de gestão 
da dívida e responsabilidades bem articuladas para 
os trabalhadores com políticas claras de monitoria e 
controle e mecanismos de prestação de contas. 
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2.3 Limites de empréstimo: Deve haver leis, 
regulamentos e políticas que estipulam os limites 
de contracção da dívida pública externa. Isto deve 
incluir garantias soberanas para empréstimo privado 
e deve estar ligado aos rácios da dívida do país e PIB/
exportações.

2.4 aprovação de empréstimo: O braço legislativo do 
Governo – Parlamento deve aprovar empréstimos 
antes da assinatura dos contratos para assegurar que 
o processo de contracção de empréstimo é feito 
dentro das orientações e leis aprovadas, e que o 
serviço da dívida esteja no Orçamento do Estado. Os 
Parlamentos representam os cidadãos que suportam 
o fardo do pagamento da dívida.

2.5 O Processo de autorização: Uma política de 
empréstimo que detalha os processos de autorização, 
composição da equipa de negociação e preparação 
das negociações deve ser criada.
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3 ESTRuTuRAS COORDENADAS E 
COERENTES E OBRIGAÇÕES

3.1 Quadro institucional, coordenação e comunicação: 
Os estados membros parte desta Carta devem 
estabelecer um Gabinete Nacional de Gestão da 
Dívida (GGD), para assegurar a coordenação e 
comunicação suaves entre os vários actores, incluindo 
as Organizações da Sociedade Civil e no caso de 
financiamento de projectos, incluindo as comunidades 
afectadas na contracção do empréstimo e processo 
de gestão da dívida.

3.2 Ministério das finanças: O Ministério Responsável 
(por exemplo Ministério das Finanças) deve 
apresentar os requisitos de empréstimo ao Governo 
para autorização e ao Parlamento para aprovação 
segundo o requerido de acordo com as leis e 
regulamentos do estado membro.  

 3.2.1 O Ministério das finanças: deve supervisionar 
as finanças de um país para assegurar que uma 
prestação de contas completa é feita ao Parlamento 
e que o controle financeiro é mantido.

 3.2.2 Ministérios: Os Ministérios devem providenciar 
relatórios de progresso regulares sobre todos os 
programas/projectos apoiados por empréstimos 
externos ao Ministério das Finanças.
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 3.2.3 Ministérios: devem participar em todas as 
consultas e negociações de todos os acordos de 
empréstimos de projectos e programas sob a sua 
jurisdição.

 3.2.4 Ministérios: devem implementar, monitorar 
e avaliar todos os projectos e programas da 
sua jurisdição em estreita colaboração com os 
financiadores, Ministério das Finanças, Sociedade 
Civil e beneficiários.

3.3 Supervisão Parlamentar: O Parlamento deve 
desempenhar o papel importante de assegurar a 
prestação de contas nos processos de contracção de 
empréstimo e gestão da dívida.

 3.3.1 Um Parlamento efectivo e responsável deve 
mitigar os riscos de empréstimos excessivos e 
improdutivos através do reforço de mecanismos 
responsabilização do governo e escrutínio legislativo, 
e deve exercer pressão no Executivo para melhorar 
o desempenho fiscal e orçamental.

 3.3.2 A Procuradoria Geral: A Procuradoria Geral 
deve providenciar conselho legal durante o processo 
de contracção de empréstimo para assegurar que o 
processo é consistente com a legislação nacional e 
os princípios e orientações desta Carta.  
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3.4 empréstimo de empresas Públicas: O governo 
deve estabelecer procedimentos e critérios para a 
emissão de garantias para empresas públicas. Isto é 
importante porque se as empresas públicas falharem 
no pagamento de juros e amortização do capital, o 
governo terá que pagar. 

3.5 O Papel do banco central: O Banco Central deve 
actuar como conselheiro financeiro do governo em 
matérias de contracção de empréstimo e gestão 
da dívida. O Banco deve assegurar transparência e 
continuar a desempenhar os papéis de supervisão e 
monitoria em todos os assuntos financeiros.

 3.5.1 A legislação nacional deve declarar claramente 
os poderes do Banco Central, sua relação com o 
Ministro das Finanças, sua autonomia/independência, 
sua prestação de contas ao Parlamento e à nação, 
deve se ter cautela para evitar arbitrariedade/abuso 
de poderes.

 3.5.2 O Banco Central deve manter um pagamento 
seguro e eficiente e sistema de liquidação.

 3.5.3 O Banco Central deve obter todos os detalhes 
de todos os activos financeiros do governo das 
instituições financeiras e reportá-los ao Gabinete da 
Dívida e ao Ministério das Finanças.  

 3.5.4 O Banco Central deve facilitar a liquidação dos 
pagamentos do serviço da dívida sob instruções do 
Gabinete da Gestão da Dívida.
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3.6 tribunal administrativo: O Gabinete do Presidente 
do Tribunal Administrativo é responsável por auditar 
as finanças do Estado.

 3.6.1 O Tribunal Administrativo deve estar bem 
equipado e reportar atempadamente sobre as contas 
do país. 

 3.6.2 O Tribunal Administrativo deve levar a cabo 
análises independentes e assegurar que os dados 
são publicados para melhorar a gestão da dívida e a 
percepção sobre as implicações dos compromissos 
presentes e futuros. Deve conduzir auditorias 
para assegurar a conformidade com os limites das 
transacções financeiras na gestão da dívida.

3.7 contabilidade Geral: O gabinete da Contabilidade 
Geral deve providenciar orientações e procedimentos 
para a gestão dos fundos públicos. O gabinete deve 
dar o quadro geral para o controle de recursos 
públicos e despesas para ser debatido e aprovado 
pelo Parlamento.          

3.8 necessidade de uma estrutura Única de Gestão: 
Os estados membros parte desta Carta devem 
estabelecer um gabinete de Gestão da Dívida para ter 
um sistema de contracção de empréstimo e gestão 
da dívida bem coordenado. As funções da gestão da 
dívida devem ser consolidadas num gabinete único 
de gestão da dívida consistindo em três funções 
principais. A primeira função é de lidar com políticas 
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da dívida, políticas para empréstimo, procedimentos 
para negociação da dívida, conhecimento técnico e 
técnicas para negociação; a segunda função focaliza 
nas análises – portfolio e risco, sustentabilidade dos 
empréstimos e a terceira função é de lidar com os 
bancos de dados, maturidade das dívidas, validação 
dos dados da dívida, doações e condicionalismos.

3.9 comité conjunto da dívida externa (ccde): O 
CCDE deve ser criado para dirigir a política da 
dívida externa bem como assegurar alinhamento 
das políticas Fiscal, Monetária e da Dívida. Deve ser 
composto por funcionários do GGD, Ministério da 
Finanças, Banco Central, Contabilidade Geral, Tribunal 
Administrativo e a Comissão de Fiança e Câmbio. 
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4 EXISTÊNCIA DE uM GABINETE 
AuTÓNOMO DE GESTÃO DA DÍVIA

4.1 coordenação de todas as dívidas: Um Gabinete 
de Gestão da Dívida permite ao país consolidar, 
coordenar e fortalecer todas as funções da gestão da 
dívida numa entidade especializada e semi-autónoma. 
Isto permite melhor controle organizacional e 
elimina a sobreposição e duplicações associadas com 
a situação onde agências diversas estão envolvidas, 
e onde o fluxo de informação é fraco e mal 
coordenado.

4.2 Sistema de Gestão de informação sobre a dívida: 
O funcionamento e responsabilidades do Gabinete 
de Gestão da Dívida devem estar bem escritos e 
documentados, com um manual de procedimentos, 
com apoio relevante em pacotes de software de 
gestão da dívida computarizados.

4.3 existência de Serviços especializados: Os Gabinetes 
Autónomos de Gestão da Dívida Pública (GGD) 
devem conferir vantagens organizacionais e de quadro 
de pessoal e flexibilidades não abertas ordinariamente 
a unidades de gestão da dívida inseridas no Ministério 
da finanças e no Banco Central. 
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4.4 tipo de Gabinete de Gestão da dívida: O papel 
do gabinete da dívida depende das suas funções de 
gestão da dívida, tais como os deveres que as leis e 
regulamentos atribuem a ele, na estratégia que escolhe 
para adoptar e nos meios postos a sua disposição 
para atingir os seus objectivos. Para assegurar que os 
processos de gestão da dívida tais como o serviço da 
dívida sejam feitos mais eficientemente, os papéis e 
responsabilidades devem ser claros e os dados sobre 
a dívida devem ser consolidados. 
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5 PARTICIPAÇÃO PÚBlICA,
 INCluSIVIDADE E PuBlICAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO

5.1 apropriação e responsabilização: Apropriação 
nacional é crucial para o sucesso de todos os 
projectos de desenvolvimento financiados por 
empréstimos e doações. As pessoas, que são os 
últimos beneficiários dos empréstimos contraídos em 
seu nome, têm o direito de participar na tomada de 
decisões relativas ao empréstimo. Isto deve ser feito 
através da representação parlamentar, participação 
directa dos cidadãos ou participação dos cidadãos 
através das suas organizações/representantes cívicos. 
Grupos cívicos especialmente de advocacia e grupos 
de interesse devem ser reconhecidos como veículos 
para melhorar apropriação pública financeira e 
responsabilização.

5.2 transparência e engajamento efectivo dos cidadãos: 
O processo de contracção de empréstimo deve ser 
transparente e participativo, envolvendo cidadãos e 
comunidades afectadas, dando-lhes tempo suficiente 
e informação para o debater e providenciar opiniões 
informadas na contracção do empréstimo, incluindo 
o objectivo, termos e condições de empréstimo, de 
acordo com a constituição.



carta de eMPréStiMO

22

5.3 reconhecimento legal e institucional da sociedade 
civil: Os governos parte desta Carta devem 
comprometer-se a criar plataformas e processos 
oficiais através dos quais os cidadãos podem debater 
e influenciar propostas de política económica para 
fortalecer a apropriação pública das estratégias 
económica e da dívida. A legislação do governo 
deve declarar claramente que a sociedade civil é 
encorajada a:

 5.3.1 Desempenhar o papel de conselheiro no 
processo da contracção de empréstimo e gestão 
da dívida, trabalhando como “grupos de reflexão” 
e trabalhar em estreita colaboração com os 
negociadores e governo influenciando decisões 
políticas e dando conselho legal e técnico.

 5.3.2 Levar a cabo pesquisas e advocacia durante 
o desenvolvimento das propostas de projecto/
programa de desenvolvimento e fases de negociação 
de contratos de empréstimo.

 5.3.3 Falar com e assistir as comunidades afectadas 
no debate e compreensão da análise do impacto 
de projectos pelos quais serão afectadas. Qualquer 
decisão relacionada com o financiamento de 
projectos deve tomar em consideração as opiniões 
das comunidades afectadas. 

 5.3.4 Monitorar os projectos e programas de 
desenvolvimento, incluindo a forma como são 
financiados. Isto permite aos grupos cívicos monitorar 
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o efeito dos projectos e programas financiados com 
empréstimos, bem como os fundos libertos pelas 
iniciativas de alívio da dívida.

 5.3.5 Sensibilizar o público e criar consciência sobre 
assuntos relacionados com empréstimos, doações e 
financiamento ao desenvolvimento. 

5.4 Publicação de informação pública: A legislação do 
governo sobre finanças públicas e prestação de contas 
deve estipular claramente que a informação no uso de 
fundos emprestados deve ser pública especialmente 
para os grupos cívicos que estão interessados em 
monitorar os empréstimos e doações do governo. 
O contrato de empréstimo deve ser publicado e 
transmitido aos vários actores usando meios de 
comunicação apropriados e localmente acessíveis. 
Estes podem ser via membros do Parlamento, 
anúncios através de websites, imprensa nacional, 
rádio e televisão.

5.5 Língua: O contrato deve ser disponibilizado nas 
principais línguas nacionais (incluindo as línguas das 
comunidades afectadas). Todas as versões original e 
traduzidas devem ter a mesma validade no tribunal. 
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6 RESPEITO PElOS DIREITOS 
HuMANOS E ECOlÓGICOS DAS 
PESSOAS

6.1 direito público ao desenvolvimento sustentável: De 
acordo com a Carta Africana dos Direitos Humanos 
dos Povos os estados membro devem assegurar 
que os cidadãos exerçam os seus direitos ao 
desenvolvimento sustentável mesmo nos processos 
de contracção de empréstimo e gestão da dívida.

6.2 Lidar com aspectos negativos do empréstimo: Os 
governos devem assegurar que quaisquer efeitos 
adversos da implementação de projectos de 
desenvolvimento sejam reduzidos ao mínimo para 
pessoas comuns, especialmente os grupos vulneráveis 
tais como mulheres e crianças. As actividades 
financiadas não devem violar ou contribuir para 
a violação dos direitos humanos. Estes direitos 
estão estabelecidos em tratados e convenções 
internacionalmente reconhecidos, dos quais ambos 
devedores e credores são signatários. 
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6.3 evitar deslocados: Projectos de desenvolvimento 
de grande escala devem, por todos os meios, evitar 
a deslocação de pessoas indígenas, pessoas pobres 
rurais, moradores urbanos das favelas, das suas 
terras, subsistência e comunidades. Se por alguma 
razão nobre um projecto de desenvolvimento 
resultar na deslocação de pessoas, compensações 
adequadas devem ser garantidas para as comunidades 
afectadas.

6.4 evitar prejuízo ambiental: Nenhum empréstimo 
público deve apoiar actividades que infringem 
padrões mínimos aceitáveis na protecção social, 
laboral e ambiental. 
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7 RESPEITO MÚTuO E PARCERIA 
IGuAl COM CREDORES E 
INSTITuIÇÕES FINANCEIRAS 
INTERNACIONAIS

 
7.1 respeito Mútuo: Os estados membros parte 

desta Carta devem assegurar que a contracção 
de empréstimo e questões de gestão da dívida 
entre as nações credoras e devedoras sejam feitas 
com respeito mútuo e dignidade. Os princípios 
fundamentais da Declaração de Paris sobre a Eficácia 
da Ajuda 2005 e Agenda de Acra para Acção 2008 
devem ser aplicados para assegurar parceria igual 
entre nações devedoras e credoras.

7.2 não aos condicionalismos: Os estados membros 
parte desta Carta devem resistir ao uso de 
condicionalismos pelos doadores e instituições 
financeiras internacionais quando pedem emprestado 
dinheiro. Isto faz com que prestem contas aos 
credores e não aos seus próprios cidadãos, minando 
o princípio de apropriação da Declaração de Paris 
sobre a Eficácia de Ajuda 2005. 
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7.3 respeito e empoderamento das instituições 
locais: As instituições financeiras e credores devem 
providenciar aos organismos vigilantes do governo 
e parlamentares assistência técnica e financeira para 
permitir-lhes desempenhar um papel efectivo na 
negociação e monitoria de empréstimos externos.

7.4 arbitragem Justa e transparente: O documento 
do empréstimo deve conter uma provisão para 
um procedimento de arbitragem independente e 
transparente em caso de dificuldades de pagamento 
de empréstimo ou disputa (a pedido do devedor ou 
credor). Deverá haver continuidade de reembolso 
da dívida enquanto as negociações decorrerem. 
O devedor será também protegido de litigação 
enquanto as negociações estiverem em curso. 
Devedores e credores ater-se ao pela decisão da 
arbitragem independente e há direito de recurso. 
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Para MaiS infOrMaçõeS cOntactar
African Forum and Network on Debt and Development
31 Atkinson Drive, Hillside
PO Box CY1517, Causeway
Harare, Zimbabwe
Tel: +263 4 778531/6
Fax: +263 4 747878
Emails:  Tirivangani Mutazu: tirim@afrodad.co.zw or 
Dr. Fanwell Kenala Bokosi: fanwell@afrodad.co.zw
Website: www.afrodad.org
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Grupo Alvo
Os principais grupos alvo da AFRODADs são os 
tomadores de decisão nos governos centrais e suas 
instituições, instituições inter-governamentais e 
organizações regionais. Estes incluem a Comissão 
Económica para África e União Africana, Nações Unidas 
e Instituições Financeiras Internacionais como Banco 
Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial e Fundo 
Monetário Internacional.

Declaração Direitos Humanos  
A AFRODAD afirma as declarações contidas na 
Convenção Internacional dos Direitos Humanos e 
reitera que o direito ao desenvolvimento “é um direito 
humano inalienável por virtude de que cada pessoa 
humana e todas as pessoas têm o direito de participar e 
usufruir do desenvolvimento económico, social, cultural e 
político, no qual todos os direitos humanos e liberdades 
individuais podem ser totalmente realizados” (Declaração 
Universal dos Direitos Humanos). Nesta conformidade, a 
AFRODAD adopta a abordagem dos Direitos Humanos 
nas suas actividades como um quadro operativo básico 
para um desenvolvimento sustentável para todos. 
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