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I. INTRODUÇÃO  

1. A oitava reunião do Subcomité da NEPAD do Comité de Representantes 
Permanentes (CRP), foi realizada no dia 2 de Maio de 2014, na Sede da 
Comissão da UA, em Adis Abeba, Etiópia. 

II. PARTICIPAÇÃO 

2. Estiveram presentes na reunião representantes dos seguintes Estados-
membros: Argélia, Benim, Burundi, Etiópia, Lesoto, Mali, Nigéria, Ruanda, 
Senegal e Chade. 

3. Estiveram igualmente presentes na reunião a Comissão da União 
Africana e a Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD. 

III. ADOPÇÃO DA AGENDA 

4. Foi adoptada a seguinte Agenda: 

i Observações introdutórias do Presidente do Subcomité; 

ii Relatório das Actividades da Agência de Planificação e 
Coordenação da NEPAD; 

iii Informação sobre os preparativos da Cimeira de Dacar sobre o 
Financiamento das Infra-estruturas; 

iv Informação sobre as conclusões da Reunião de Alto Nível sobre a 
Parceria Global para a Cooperação ao Desenvolvimento Eficaz 
realizada no México; 

v Diversos. 

IV. ABERTURA DA REUNIÃO 

5. No seu discurso de abertura, Sua Excelência Bassirou SENE, Presidente 
do Subcomité da NEPAD do CRP, deu as boas-vindas a todos os participantes. 
Manifestou a sua satisfação pela grande presença dos Membros do Subcomité 
na reunião, o que indica a importância que atribuem à implementação da 
NEPAD, como quadro emblemático do continente, para sair da letargia. Elogiou 
o Dr. Mayaki, Secretário Executivo da Agência da NEPAD, pela forma como 
gere a Agência, e reafirmou o apoio do Subcomité na realização da sua missão. 
Terminou o seu discurso agradecendo à Agência, em nome dos seus colegas 
do Subcomité, pelo caloroso acolhimento aquando da sua última visita à Sede 
da Agência da NEPAD na África do Sul. 



V. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

1. Relatório das Actividades da Agência de Planificação e 
Coordenação da NEPAD 

Apresentação 

6. O Secretário Executivo da Agência de Planificação e Coordenação da 
NEPAD fez uma exposição das actividades desenvolvidas, assim como dos 
principais resultados alcançados pela Agência durante o ano de 2013, e durante 
o primeiro semestre de 2014. Após fazer recordar as principais actividades 
realizadas durante esse período, apresentou o sistema de monitorização e 
avaliação estabelecido na Agência da NEPAD, para avaliar de forma efectiva o 
impacto das intervenções da mesma. Prestou igualmente as informações 
necessárias sobre a iniciativa da NEPAD em relação ao programa de estágios 
da juventude africana no seio da Agência da NEPAD. 

7. Relativamente às actividades realizadas durante os últimos meses, o Dr. 
Mayaki mencionou a elaboração do plano estratégico da NEPAD, que está em 
harmonia com o Plano Estratégico da Comissão, e visa acelerar a 
implementação da Agenda 2063. Apresentou uma visão geral do programa 
“Futuro Rural” que visa colmatar os limites do programa CAADP (Programa 
Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África), nomeadamente a 
falta de ligação com as questões de transformação rural, incluindo os aspectos 
do ordenamento do território que integram valores como a equidade, a criação 
de riqueza e a governação. O Dr. Mayaki referiu-se igualmente à Reunião 
Ministerial sobre a definição da estratégia a ser implementada, a nível nacional 
e regional, no domínio das pescas, especialmente as questões da pesca ilegal. 
Lembrou sobre o programa de gestão sustentável da terra, para o qual 36 
projectos estão a ser implementados em 26 países, no âmbito da iniciativa 
“Earth Africa”, para a qual a Agência da NEPAD garante o Secretariado. 
Terminou este primeiro ponto recordando as actividades desenvolvidas no 
âmbito do PIDA (Programa para o Desenvolvimento de Infra-estruturas em 
África) e especialmente da PICI (Iniciativa Presidencial de Liderança em matéria 
de Infra-estruturas), considerado como um mecanismo de aceleração do PIDA. 
No âmbito da PICI, o papel da Agência é o de manter o contacto permanente 
com os pontos focais dos sete projectos, ajudar na mobilização de recursos e 
facilitar a implementação. No âmbito do PIDA, a Agência da NEPAD actua como 
agência coordenadora da implementação. Para esse efeito, a Agência da 
NEPAD recebeu 2 milhões de dólares da GIZ (Sociedade Alemã de Cooperação 
Internacional), para recrutar Agências para a implementação, monitorização e 
avaliação para os 51 programas do PIDA distribuídos nos diferentes sectores. 

8. Quanto ao Programa dos Jovens Profissionais da NEPAD, o Dr. Mayaki 
apresentou o contexto e os objectivos desse programa. Ressaltou que o maior 
recurso de África é a sua juventude e que através da participação plena e activa 
dessa juventude na vida socioeconómica, África pode superar as dificuldades 
vindouras. A lógica por trás desse programa de Jovens Profissionais da NEPAD 
é a de estabelecer um grupo de jovens talentosos e multidisciplinares que 
poderão auxiliar a Agência da NEPAD no cumprimento do seu mandato. Os 
jovens são parte integrante da estratégia de desenvolvimento humano da 



Agência. São recrutados com base nos seus conhecimentos nas diferentes 
áreas e sectores relacionados com a NEPAD, por um período de doze (12) 
meses renováveis. Esse programa oferece aos jovens universitários a 
oportunidade de desenvolver o seu talento e potencial de liderança. Esse 
programa de Jovens Profissionais da NEPAD tem o apoio de alguns parceiros, 
dentre os quais a GIZ. O Dr. Mayaki solicitou o apoio do CRP à iniciativa. 

9. Relativamente ao mecanismo de monitorização e avaliação dentro da 
Agência da NEPAD, o Dr. Mayaki passou a palavra ao Funcionário Sénior, 
responsável pelo programa, para fazer a apresentação. Na exposição ressaltou 
que esse mecanismo de monitorização e avaliação é baseado numa gestão 
com base em resultados. A lógica da intervenção vai em ambas as direcções, 
do objectivo geral aos resultados do projecto, passando pelo impacto e 
objectivo. Cada abordagem é contextualizada a nível nacional, regional e 
continental. Esse mecanismo de monitorização e avaliação centra-se nos 
resultados e impactos a longo prazo, assim como na coerência entre os 
resultados. O desafio que se coloca é a transposição deste sistema de 
monitorização e avaliação implementado na Agência da NEPAD sobre os 
programas continentais, a nível das regiões e dos países. Este sistema de 
monitorização e avaliação poderia igualmente ser utilizado para melhorar os 
ciclos de planificação. No futuro, prevê-se a harmonização de todos os 
mecanismos de monitorização e avaliação em vigor na Agência da NEPAD, na 
Comissão da UA e na Comissão das Nações Unidas para a África (CEA) e 
estabelecer uma única Unidade que poderia gerir o mecanismo. 

Resumo dos Debates 

10. O Subcomité tomou nota do relatório de actividade da Agência da 
NEPAD e agradeceu ao Dr. Mayaki pela clareza da sua apresentação. Durante 
o debate, alguns membros do Subcomité questionaram o carácter prioritário e 
estratégico dessa iniciativa, visto que a CEA orienta-se igualmente na 
possibilidade de utilizar o Grupo de Reflexão para a realização dessa tarefa. 
Mas o Dr. Mayaki garantiu que os papéis da CEA e da Agência da NEPAD são 
bem diferenciados. A CEA concentra-se no Grupo de Reflexão a nível 
continental, com a perspectiva da gestão do conhecimento, ao passo que o 
papel da Agência da NEPAD é a gestão dos programas. O Dr. Mayaki informou 
igualmente ao Subcomité que a CEA disponibilizou à Agência da NEPAD, um 
Perito que desenvolveu um poderoso software de gestão de conhecimentos que 
será de grande utilidade para a Agência. 

11. O Subcomité debateu sobre a questão da energia que havia sido 
levantada durante a última reunião do Subcomité. O Dr. Mayaki informou ao 
Subcomité que a questão da energia foi analisada na Agência, em conformidade 
com a recomendação do Subcomité. Salientou que a Presidente da Comissão 
da UA havia solicitado à Agência para desenvolver uma estratégia de 10 anos 
para o desenvolvimento da energia a nível continental. 

12. O Subcomité manifestou a sua satisfação pela implementação do 
programa “Futuro Rural” que ajuda a reduzir o êxodo rural. Questionou se o 
problema da terra, devido à cedência das terras aráveis pelos países, é tido em 
conta no contexto deste programa. O Subcomité solicitou igualmente mais 



informações sobre o programa de gestão de terras. O Dr. Mayaki respondeu 
que o programa “Futuro Rural” foi inspirado do Centro de Songhai, que é um 
Centro de Excelência em matéria de desenvolvimento rural. 

13. Um outro problema é que África dispõe de terras aráveis, mas uma 
parcela significativa dessas terras está em degradação. O programa de gestão 
da terra pretende analisar essas questões e ajudar os estados a implementar 
boas práticas para a gestão sustentável da terra. 

14. O Subcomité manifestou-se igualmente preocupado com o nível de 
realização dos projectos de integração, nomeadamente os do PIDA e do 
CAADP. O Subcomité quis saber mais sobre o estado actual dos projectos, ou 
seja, as necessidades em termos de financiamento, as fontes identificadas de 
financiamento, os prazos de realização, os parceiros privados, etc. 

15. Relativamente à consideração das avaliações realizadas pelo MAAP em 
implementação dos projectos da NEPAD, o Subcomité opinou que a Agência 
desenvolva sinergias com o MAAP a fim de evitar duplicações. Em resposta às 
preocupações do Subcomité, o Dr. Mayaki afirmou não ser questão da Agência 
fazer o que o MAAP faz, mas sim e sobretudo, utilizar as recomendações das 
avaliações do MAAP para melhorar a implementação e o impacto dos projectos 
da NEPAD no terreno. No que respeita ao nível de elaboração de projectos, 
informou ao Subcomité que para o PIDA foram registados 16 projectos e que 
estes serão objecto de uma conferência em Dacar, que reunirá o sector privado 
e os governos. Apresentou igualmente ao Subcomité os perfis com detalhes 
precisos sobre a implementação de cada projecto. Esses perfis são a base para 
uma interacção útil com o sector privado. Ressaltou que essas actividades 
foram realizadas em conjunto com o Departamento de Infra-estruturas e Energia 
da Comissão da UA. 

16. Relativamente ao Programa de Jovens Profissionais da NEPAD, o 
Subcomité solicitou que se proceda a uma maior divulgação. O Subcomité pediu 
igualmente esclarecimentos em relação ao modo de selecção e financiamento 
desse programa. O Subcomité sugeriu ainda à Agência da NEPAD a 
estabelecer uma sinergia com o Programa de Jovens Profissionais da Comissão 
da UA. O Dr. Mayaki reconheceu as limitações em termos de divulgação e 
comprometeu-se em estabelecer um novo método de divulgação para que a 
informação seja recebida por todos. Apresentou ao Subcomité o procedimento 
adoptado na selecção de candidatos, dos quais 2/3 devem ser provenientes de 
África e 1/3 da diáspora. 

Recomendações 

17. Após os debates, o Subcomité recomendou que: 

i) A Agência da NEPAD divulgue de uma forma mais ampla o seu 
Programa de Jovens Profissionais, para que mais jovens 
licenciados possam ter a informação sobre o programa; 

ii) A Agência da NEPAD estabeleça uma sinergia entre o Programa 
de Jovens Profissionais da NEPAD e o da Comissão da UA. 



2. Informação sobre os preparativos da Cimeira de Dacar sobre o 
Financiamento das Infra-estruturas 

Apresentação 

18. O Dr. Mayaki fez uma exposição em relação aos preparativos da Cimeira 
de Dacar sobre o Financiamento das Infra-estruturas. Na sua apresentação, 
informou ao Subcomité que o Presidente Macky Sall confirmou sobre a 
realização da Cimeira, prevista para 14 e 15 de Junho de 2014 em Dacar. A 
Cimeira terá como objectivo analisar as condições de financiamento para 16 
projectos financiáveis do PIDA. A agenda da Cimeira irá incidir sobre três (3) 
segmentos principais, nomeadamente: (i) análise dos instrumentos de 
financiamento existentes, incluindo o “Fundo África 50” do BAD; (ii) o ambiente 
de negócios; e (iii) questões de elaboração dos projectos. A Cimeira irá facilitar 
interacções práticas entre os Chefes de Estado, e entre os Chefes de Estado e 
o sector privado sobre as dificuldades encontradas na implementação dos 
projectos. No final da Conferência, será desenvolvido um roteiro para fazer o 
acompanhamento da implementação. Foi criada uma equipa para a elaboração, 
organização e acompanhamento da implementação do roteiro da Conferência. 
Essa equipa é composta pela Agência de Planificação e Coordenação da 
NEPAD, Comissão da União Africana, Banco Mundial, Banco Africano de 
Desenvolvimento, Comissão Económica das Nações Unidas para África e 
Governo do Senegal. Uma Reunião de Peritos, presidida pelo Presidente Macky 
Sall, foi agendada para ter lugar na Segunda-feira, dia 5 de Maio de 2014, em 
Dacar, para debater as questões práticas de organização e finalizar o formato 
da Conferência. 

Resumo dos debates 

19. O Subcomité tomou nota das informações prestadas pelo Dr. Mayaki em 
relação aos preparativos da Cimeira de Dacar sobre o Financiamento das Infra-
estruturas. O Subcomité manifestou a sua satisfação pelo êxito nos preparativos 
dessa Cimeira e reafirmou o seu apoio a todas as partes interessadas, incluindo 
à Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD pelos bons preparativos 
na organização deste importante evento. O Subcomité instou a Agência da 
NEPAD a trabalhar para a mobilização de recursos para a realização desses 
projectos há muito esperados por todos os africanos. No entanto, o Subcomité 
manifestou-se preocupado com a eventual sobreposição entre a preparação da 
Cimeira da UA e da Conferência de Dacar sobre o Financiamento de Infra-
estruturas. O Subcomité manifestou igualmente a sua preocupação com o nível 
de participação na Conferência de Dacar. 

20. O Dr. Mayaki tranquilizou o Subcomité, informando-o que o Presidente 
Macky Sall está em constante contacto com os seus homólogos e com a 
Agência da NEPAD, bem como com o sector privado, no sentido de garantir um 
nível de participação adequado na Conferência, ressaltando que países como a 
Noruega e a Dinamarca manifestaram o desejo de participar na Conferência de 
Dacar. 

Recomendações 

21. Após os debates, o Subcomité recomendou que: 



i) A Agência da NEPAD faça todos os esforços para que esta 
Conferência sobre o financiamento das infra-estruturas seja um 
sucesso, uma vez que África espera muito da implementação 
destes projectos continentais. 

3. Informação sobre as conclusões da reunião de alto nível sobre a 
Parceria Global para a Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz 
realizada no México 

Apresentação 

22. Antes de passar a palavra ao representante da Unidade de Coordenação 
da NEPAD da Comissão da UA para apresentar este ponto da agenda, o Dr. 
Mayaki chamou a atenção do Subcomité sobre as questões desta Parceria 
Global, a qual não é dada a devida atenção, sendo, no entanto, um dos 
principais fóruns para um diálogo franco com os parceiros de desenvolvimento 
no contexto da mobilização de recursos para a implementação da Agenda para 
o Desenvolvimento Pós-2015. 

23. Ao tomar a palavra depois do Dr. Mayaki, o representante da Unidade de 
Coordenação da NEPAD recordou a estrutura e composição da Parceria Global, 
assim como a sua organização prática a nível internacional e africano, antes de 
apresentar as linhas gerais da mensagem contida no Comunicado Final da 
Reunião de Alto Nível realizada no México. Na sua apresentação, lembrou que 
a Parceria Global para a Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz surge na 
sequência do Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda realizado em 
Busan, em Novembro de 2011, e tem como objectivos: (i) manter e fortalecer o 
compromisso político para uma cooperação para o desenvolvimento eficaz; (ii) 
garantir a admissibilidade mútua para a implementação dos compromissos 
assumidos em Busan; (iii) facilitar a partilha de experiências; e (iv) apoiar a 
implementação dos compromissos de Busan a nível dos países. A estrutura 
dessa Parceria Global foi adoptada em Junho de 2012, em Paris, pelo grupo de 
trabalho criado para o efeito, através da Reunião de Alto Nível de Busan sobre a 
Eficácia da Ajuda. Esta estrutura tem três níveis, nomeadamente a Reunião 
Ministerial, o Comité de Direcção e o Secretariado Conjunto composto pelo 
PNUD e a OCDE. A Reunião Ministerial está aberta a todos, enquanto o Comité 
de Direcção é composto por dezoito (18) membros, nomeados para um 
mandato de dois (2) anos. Esta composição do Comité de Direcção foi alargada 
para vinte e quatro (24) membros, incluindo três (3) para África, na sequência da 
reunião no México. 

24. O representante da Unidade de Coordenação da NEPAD informou 
igualmente ao Subcomité que tendo expirado o mandato dos representantes 
africanos no Comité de Direcção durante este ano de 2014, é necessário 
proceder à sua renovação da mesma forma que das vezes anteriores, ou seja, 
através do canal dos Decanos das representações diplomáticas africanas em 
Adis Abeba. Esta indicação dos membros africanos ao Comité de Direcção da 
Parceria Global deveria ter como base o princípio de rotação regional da UA, 
bem como a apropriação e liderança dos Estados. A lista dos representantes da 
UA deverá ser adoptada pela Cimeira dos Chefes de Estado. As regiões que já 
representaram África no processo da Parceria Global são: 



- África do Norte: Egipto; 
- África Ocidental: Gana, Mali e Nigéria; 
- África Oriental: Ruanda; 
- África Central: Chade. 

25. O representante da Unidade de Coordenação da NEPAD concluiu a sua 
apresentação fazendo um resumo das principais mensagens do Comunicado 
Final da Reunião de Alto Nível no México. Neste Comunicado, a Parceria Global 
irá: 

- Implementar uma mudança de paradigma que consiste na 
transição da eficácia da ajuda para a eficácia da cooperação para 
o desenvolvimento; 

- Reforçar a apropriação e liderança dos Estados mediante o 
alinhamento e definição da ajuda às agendas e contextos de 
desenvolvimento nacionais; 

- Garantir a previsibilidade dos fluxos de ajuda, de acordo com os 
compromissos assumidos em Paris, Acra e Busan; 

- Apoiar os governos locais e regionais, permitindo-lhes assim uma 
melhor garantia das suas funções; 

- Apoiar os Estados frágeis e as pessoas afectadas pelos conflitos 
durante a sua transição e para a resistência; 

- Apoiar o reforço dos sistemas de tributação e combate à 
corrupção, branqueamento de capital e fluxos ilícitos de 
financiamento, incluindo através do repatriamento de fundos 
roubados, reforço e desenvolvimento de um sector financeiro 
interno e gestão sustentável dos recursos naturais, bem como a 
redução do custo da transferência de remessas dos trabalhadores 
migrantes; 

- Incentivar o desenvolvimento de redes de intercâmbio e troca de 
experiências, e reconhecimento da importância da cooperação 
Sul-Sul como complemento da cooperação Norte-Sul ; 

- Promover um ambiente de negócios propício para o 
desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

Resumo dos debates 

26. Após o agradecimento ao representante da Unidade de Coordenação da 
NEPAD pela sua apresentação, o Subcomité desejou ter mais debates 
complementares sobre este tema no futuro. Em relação à renovação do 
mandato dos membros africanos do Comité de Direcção da Parceria Global, o 
Subcomité solicitou à Comissão para iniciar o processo desde já, ainda antes da 
Cimeira dos Chefes de Estado da UA prevista para Malabo, Guiné Equatorial, 
em Junho de 2014. Essa indicação deverá ser feita através dos Decanos 
regionais das representações diplomáticas em Adis Abeba. O Subcomité 



sublinhou ainda que, de acordo com o princípio de rotação regional, a África 
Austral, que nunca participou no processo, bem como a África do Norte, que foi 
o primeiro a entrar no processo, devem ter prioridade. 

Recomendação 

27. Após os debates, o Subcomité recomendou que: 

- A Comissão da UA deve rapidamente iniciar o processo de 
indicação dos membros africanos para a Parceria Global, através 
dos Decanos regionais das representações diplomáticas dos 
Estados-membros em Addis Abeba. 

VI. DIVERSOS 

28. Não foi levantada nenhuma questão sob este ponto. 

VII. ENCERRAMENTO 

29. No seu discurso de encerramento, o Presidente do Subcomité, Sua 
Excelência Bassirou SENE, agradeceu à Agência da NEPAD pelo trabalho 
realizado e os resultados alcançados. Agradeceu e felicitou os seus 
companheiros membros do Subcomité pelas suas ricas e pertinentes 
contribuições. Agradeceu ainda os intérpretes por terem facilitado o desenrolar 
da reunião. 
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