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INFORMAÇÃO SOBRE OS PREPARATIVOS
DA 12ª SESSÃO DA CNUCED

1.
A CNUCED XII realizar-se-á de 20 a 25 de Abril de 2008 em Acra, Gana.
Será ocasião para, à semelhança das conferências anteriores, definir os grandes
eixos do futuro programa quadrienal da CNUCED e desenvolver os debates sobre
o tema central.
2.
Os 192 Estados Membros da CNUCED decidiram que o tema principal
fosse: “Perspectivas e Desafios da Mundialização para o Desenvolvimento”. Os
temas subsidiários serão:
a)

Reforçar a coerência a todos os níveis para enveredar por um
desenvolvimento económico durável e a redução da pobreza na
elaboração das políticas à escala mundial, incluindo a contribuição das
abordagens regionais;

b)

Aspectos fundamentais do comércio e do desenvolvimento e novas
realidades da geografia da economia mundial;

c)

Promover um ambiente propício, a todos os níveis, para reforçar as
capacidades produtivas, o comércio e o investimento: mobilizar os
recursos e disponibilizar os conhecimentos para o desenvolvimento;

d)

Reforçar a CNUCED, seu papel em matéria de desenvolvimento, seu
impacto e sua eficácia institucional.

3.
Aquando da 54ª Sessão do Conselho do Comércio e do Desenvolvimento
(CCD), órgão directivo da CNUCED, foi decidida a criação de um Comité
Preparativo que será presidido pelo Presidente do Conselho. O Grupo Africano
designou a Côte d’Ivoire como Vice-presidente deste Comité e que o Chade
assegure a coordenação deste grupo a partir de Setembro de 2007. Os dois
países trabalharam em estreita colaboração com os outros países africanos para
defender os interesses de África durante os trabalhos preparatórios da CNUCED,
considerando, particularmente que o texto final da avaliação, a meio termo e o
Consenso de São Paulo são documentos de referência para preparar a Décimasegunda Sessão da Conferência, com o objectivo de ajudar na realização dos
ODM em 2015. Convém registar que a presidência do G77 e da China regressará
a África a partir de Janeiro de 2008.
4.
O Grupo Africano preparou a sua posição para ser incluída na CNUCED
XII. Esta posição, que foi defendida por ocasião das reuniões do G77 e da China,
figura ainda no documento compilado, objecto de negociações.
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5.
As
discussões decorrentes permitiram observar que os países
desenvolvidos pretendem limitar o mandato da CNUCED, evitando discutir,
particularmente as questões relativas à coerência internacional, as questões
sistemáticas e a margem de manobra política. Os países em desenvolvimento,
principalmente os países africanos, defendem certas questões de comércio e de
desenvolvimento, tais como os produtos de base, o investimento estrangeiro
directo, o direito e a política da concorrência, os acordos comerciais regionais, as
negociações comerciais internacionais na OMC, a ajuda para o comércio, a
mudança climática e o reforço do papel da CNUCED.
6.
Preparativos ao nível do país anfitrião: O Ministro ganense do Comércio,
Indústria e do Sector Privado, informou o CCD que a logística de acolhimento era
satisfatória e que o Centro de Conferências estaria concluído para acolher a
Conferência, apoiada por duas estruturas temporárias. O Secretariado da
CNUCED criou um comité interino autónomo de coordenação que colabora com
as autoridades do país anfitrião.
7.
À margem da Décima-segunda Sessão da Conferência de 17 a 25 de Abril
de 2008, terá lugar um fórum da sociedade civil e a respectiva declaração será
adoptada aquando da sessão plenária de abertura da Conferência.
8.
Durante a CNUCED XII será organizado um painel de alto nível sobre a
indústria criativa e as indústrias de desenvolvimento. É importante que a África se
mobilize para participar neste evento, por possuir enormes potencialidades e
vantagens comparativas no domínio da arte e da criatividade. Será uma
oportunidade para fazer valer os seus talentos e atrair investimento para a
promoção das indústrias criativas em África.
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