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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES DE 
ESTADO E DE GOVERNO SOBRE A NEPAD 

Doc. Assembly/UA/6(XXII) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA COM APRECIAÇÃO do relatório do Presidente do Comité de 
Orientação dos Chedes de Estado e de Governo sobre a NEPAD (HSGOC), S.E. 
Macky Sall, Presidente da Republica do Senegal;  

2. ENDOSSA as conclusões da Trigésima Sessão do HSGOC; 

3. REITERA a importância primordial de a NEPAD acelerar a actualização dos 
objectivos de desenvolvimento de África, no contexto da Agenda 2063, entanto que 
estratégia a longo prazo da União Africana, através do enfoque na industrialização, 
emprego da juventude, melhor governação dos recursos naturais e redução de 
desigualdades; 

4. SAÚDA E ADOPTA o Plano Estratégico 2014-2017 da Agência de Planificação e 
Coordenação da NEPAD (NPCA) que se inspira na Agenda 2063 da UA e se baseia 
no Plano Estratégico da Comissão para igual período. APELA a todos os Estados-
membros, Comunidades Económicas Regionais, as instituições parceiras Africanas, 
regionais e globais a apoiarem a Agência na implementação do Plano; 

5. ENDOSSA TAMBÉM as actividades e iniciativas programáticas da NPCA 
realizadas em 2013, TOMANDO NOTA, EM PARTICULAR, das medidas tomadas 
para cumprir o mandato principal de facilitação e coordenação de programas 
principais, com particular referência para a Agricultura, Segurança Alimentar, 
Nutrição e Infra-estrutura. LOUVA o trabalho de implementação da NPCA  que 
conferiu energia a execução regional e continental dos programas; 

6. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.488(XXI) baseada nas conclusões da 29ª  
HSGOS sobre a Mobilização de Recursos Domésticos (MRD) para os 
programas/projectos da NEPAD e TOMA NOTA COM SATISFAÇÃO da conclusão 
do Relatório de Estudo. INSTA a NPCA  e a UNECA, em conjunto com o PNUD, 
BAD e CNUCED, a envolverem os Estados-membros e os actores interessados na 
disseminação das propostas de conclusões e constatações do Estudo, através dos 
Ministérios relevantes das Finanças, Planificação e Desenvolvimento Económico, 
organizações do sector privado e comunidade de investimentos; 

7. LOUVA VIVAMENTE a impressionante informação actualizada sobre o progresso 
na implementação da Iniciativa Presidencial de Liderança no Desenvolvimento de 
Infra-estruturas, (PICI) apresentada por S.E. Jacob Zuma, Presidente da República 
da África do Sul e Presidente do Comité de Alto Nível da Iniciativa Presidencial de 
Liderança no Desenvolvimento de Infra-estruturas, (PICI), do HSGOC, incluindo a 
situação do Corredor Norte-Sul e a informação adicional apresentada por S.E.  
Goodluck Jonathan, Presidente da República Federal da Nigéria sobre o gasoduto 
Trans-Sahara; S.E. Paul Kagame, Presidente da República do Ruanda sobre o 
Projecto Regional de ICT da Comunidade da África Oriental e S.E. Abdelmalek 
Sellal, Primeiro-ministro da República Popular e Democrática da Argélia sobre o  
Fibra Óptica do Trans-Sahara; 
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8. ENDOSSA os principais resultados da Cimeira sobre a Transformação de África, 
acolhida S.E. Paul Kagame, Presidente da República do Ruanda, em Outubro de 
2013, que adoptou o Manifesto Africa SMART, sublinhando a necessidade de 
colocar a ICT no centro da agenda nacional de desenvolvimento socioeconómico e 
usar a SMART Africa Alliance como o quadro de implementação; 

9. ENDEREÇA A SUA APRECIAÇÃO ao Presidente da PICI e aos Chefes de Estado 
e de Governo na liderança deste iniciativa pelo seu contínuo empenho político e 
apoio estratégico, SULINHANDO que a PICI serve de núcleo do Programa de 
Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA); 

10. SOLICITA, DE CONFORMIDADE, a NPCA a intensificar as consultas com os 
Estados-membros envolvidos, as CER, o Banco Africano de Desenvolvimento e a 
UNECA para avançarem para a total implementação dos projectos aprovados da 
PICI, com vista a providenciar-se um diagnóstico profundo das lacunas financeiras 
subsistentes e dos obstáculos jurídicos e regulatórios para a estimulação do 
desenvolvimento de projectos e obtenção de financiamento bancário; 

11. RECORDA a proposta do Governo da República do Senegal de acolher a Cimeira 
de Alto Nível sobre o Financiamento dos Programas da NEPAD, na forma da 
Cimeira de Dakar sobre o Financiamento (DFS) para a Infra-estruturas de África, 
com vista a avançar a agenda da MDR e LAMENTAVELMENTE TOMA NOTA que 
a Cimeira não pôde ter lugar em Dezembro de 2013, como previsto. CONCORDA 
que o Presidente do HSGOC realizará outras consultas com os Líderes Africanos 
sobre as novas datas para a Cimeira sobre o Financiamento; 

12. REFORÇA a necessidade crucial de investimentos financeiros e de se alavancar as 
parcerias público-privadas, como contribuições directas para o desenvolvimento de 
infra-estruturas e RECONHECE o papel das instituições financeiras de 
desenvolvimento (IFD) Africanas, regionais e globais para a mobilização de 
recursos financeiros domésticos. SAÚDA EM PARTICULAR o veículo de 
investimento do BAD, Africa50, como uma iniciativa pertencente e liderada pelos 
Africanos para mobilizar fundos adequados para o desenvolvimento de infra-
estruturas; 

13. APRECIA o lançamento do ano 2014 como o Ano da Agricultura e Segurança 
Alimentar com vista a assinalar o 10º Aniversário da adopção do Programa Alargado 
para o Desenvolvimento de Agricultura em África (CAADP), com enfoque na 
“Transformação da Agricultura em África para a partilha de prosperidade e 
melhoramento das condições de vida, através do aproveitamento para um 
crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável; 

14. SAÚDA a publicação “Agricultura em África – Transformação e Visão para os 
próximos 20 anos”, feita pela NPCA, a pedido da Presidente da Comissão da União 
Africana; 

15. SOLICITA aos Estados-membros, a Comissão e a NPCA, bem como outros actores 
e parceiros de desenvolvimento para aumentarem a sua colaboração com vista a 
manterem o ímpeto do CAADP, focalizando a agro-indústria e empreendedorismo, 
acesso a terra pelos pequenos agricultores, mulheres e jovens, ligações entre a 
criação de emprego, segurança alimentar e nutrição, bem como as lições 
aprendidas nas realizações do CAADP; 
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16. REAFIRMA as enormes e contínuas contribuições da NEPAD para a criação de 
parcerias mutuamente benéficas, sob os auspicious da União Africana, advogando 
os interesses e posições comuns de África nos processos globais de 
desenvolvimento, especialmente no G8, G20 e BRICS. NESTE CONTEXTO, 
ANALISA o impacto das actuais parcerias de África, particularmente o Fórum de 
Parceria de África (FPA), criado em 2003, pela Cimeira de Evian do G8 em França 
para catalisar o apoio para o desenvolvimento de África, através da NEPAD com os 
parceiros do G8 e OCDE; 

17. MANIFESTA PREOCUPAÇÃO em relação às recentes modalidades operacionais 
do FPA, particularmente nos últimos dois (2) anos, NOTANDO que a avaliação do 
FPA após 10 anos de existência, conforme reflectido nas Propostas de Reformas de 
Dakar, não produziram os resultados desejados. CONCORDA que uma formação 
centralizada, juntando as várias componentes dos mecanismos de parceria 
africanos novos e existentes deverá ser criada, orientada pelos objectivos comuns 
do continente; 

18. ORIENTA, PORTANTO, a NPCA a trabalhar com os Co-Presidentes Africanos do 
FPA e do Comité Directivo da NEPAD, no envolvimento de potenciais países 
parceiros estratégicos para determinar o seu interesse e vontade de se afliarem a 
um novo mecanismo de parceria com a África; 

19. APELA para uma avaliação realística do impacto de uma nova estrutura de 
parceria, determinando os benefícios e mais-valias acrescidos esperados para 
África, com vista a evitar a proliferação de plataformas de parcerias. EXORTA para 
que o processo global de revisão das Parcerias de África seja concluído o mais 
rápido possível; 

20. Em simultâneo, DETERMINA que a África deverá enveredar pela continuação da 
Extensão da Parceria G8-África, na sua concepção original, em paralelo com a 
proposta de criação de uma Extensão G20-África, através do Grupo de Trabalho de 
Desenvolvimento (GTD), tendo como base as prioridades do continente e os 
paradigmas globais em mudança; 

21. INSTRUI a NPCA a desenvolver capacidade técnica para monitorar a 
implementação dos compromissos da parceria, tendo em conta o desafio da 
dependência em relação aos parceiros de desenvolvimento para seguir a realização 
efectiva dos compromissos em benefício de África. 
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