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RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ DO CRP PARA A NEPAD
I.

INTRODUÇÃO

1.
A Nona Reunião do Subcomité do CRP para a NEPAD foi realizada a 9 de
Janeiro de 2014, na sede da Comissão da União Africana em Adis Abeba, na Etiópia.
II.

PRESENÇAS

2.
A Reunião contou com a participação dos seguintes Estados-membros; Argélia,
Benin, Burundi, Camarões, Chade, Egipto, Etiópia, Lesoto, Mali, Moçambique,
Namíbia, Nigéria, Ruanda e o Senegal.
3.
A Comissão da União Africana e a Agência da NEPAD sobre o Planeamento e
Coordenação também estiveram presentes na reunião:
III.
4.

ADOPÇÃO DA AGENDA
A seguinte agenda foi adoptada:
i) Discurso de introdução proferido pelo Presidente do Subcomité
ii) Adopção da Agenda
iii) Relatório da Agência da NEPAD sobre o Planeamento e Coordenação Baseado
nos Resultados Anuais referente a 2014.
a.
Apresentação por parte dos Interveniente da Agência da NEPAD e da
Estratégia de Parcerias referente a 2015 - 2017
b.
Apresentação de um comunicação sobre o Quadro de Monitorização e
Avaliação (M&A) da Agência da NEPAD
c.
Apresentação de um comunicação sobre o Orçamento da Agência da
NEPAD
iv) Informação actualizada sobre a Parceria de África para o Desenvolvimento.
a. Plataforma de Parceria Mundial para África (AGPP)
b. Resultados da Cimeira G20
c. Parceria Mundial de Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz
v) Diversos

IV.

ABERTURA

5.
Durante o seu Discurso de abertura, S.E. Momar Gueye, Embaixador da
República do Senegal e Presidente do Subcomité do CRP (Comité de Representantes
Permanentes) sobre a NEPAD agradeceu os participantes pela sua presença,
agradeceu também o Secretariado pelo seu trabalho, e a S. E. Dr. Mayaki pelo trabalho
excelente que está a desenvolver na qualidade de Director Executivo da Agência da
NEPAD.
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V.

DELIBERAÇÕES DA REUNIAO
1. Relatório da Agência da NEPAD sobre o Planeamento e Coordenação
Baseado nos Resultados

Apresentação de uma comunicação
6.
S. E. Dr. Mayaki, Director Executivo da Agência da NEPAD agradeceu o
Presidente do Subcomité pelas suas amáveis palavras e desejou exitosos a todos os
membros do Subcomité para o ano de 2015. O Director Executivo felicitou o Presidente
do Subcomité pela sua nomeação ao cargo de Embaixador da República do Senegal
junto da UA e da Etiópia e acrescentou que tornou-se numa tradição bem estabelecida
que o Director Executivo da Agência da NEPAD apresenta o relatório das actividades
da Agência ao Subcomité regularmente.
7.
Relativamente aos resultados chaves durante o período em análise, o Dr.
Mayaki sublinhou os resultados alcançados ao abrigo das seis áreas temáticas da
NEPAD que inclui a Agricultura, Segurança Alimentar e Nutricional; Integração
Regional e Infra-estruturas, Alterações Climáticas e a Gestão de Recursos Naturais;
Desenvolvimento Humano (Ciência e Tecnologia, Saúde, Educação e Juventude,
Governação e as questões transversais, tais como o Género e o Reforço de
capacidades. O Director Executivo fez menção ainda dos principais êxitos alcançadas
pela Agência rumo à consecução de resultados com elevado impacto.
8.
O PIDA: O Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas em África registou
marcos significativos a medida que a primeira Cimeira sobre o financiamento focalizava
os projectos de infraestruturas regionais além-fronteiras realizada em Dakar, no
Senegal. A Cimeira sobre Financiamento realizada em Dakar (DFS) em torno das
infraestruturas de África angariou apoio para a implementação de 16 projectos
identificados contidos no Plano de Acção de Prioridades do PIDA. O Director Executivo
realçou ainda que com base nos resultados da Cimeira sobre o Financiamento
realizada em Dakar, o Mecanismo de Prestação de Serviço do PIDA (SDM) visava
apoiar na elaboração de projectos numa fase inicial e o desenvolvimento foi
estabelecido. De igual modo, as competências nas áreas de infraestruturas para o
desenvolvimento foram desenvolvidas na sequência de um Memorando de
Entendimento (MdE) celebrado entre o Governo da Austrália e a Agência da NEPAD,
com o principal objectivo de facilitar a implementação de projectos prioritários da PIDA
através da capacitação do pessoal do projecto.
9.
Ao abrigo do Programa Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em
África (CAADP), o Director Executivo referiu-se também sobre a introdução do quadro
de resultados do CAADP. Realçou que esse quadro serve de um instrumento que será
usado para o acompanhamento, avaliação e divulgação do progresso alcançado em
cumprimento da Decisão da Cimeira da UA realizado em Malabo a respeito ao
Crescimento Agrícola e Transformação Acelerado de África. O Director Executivo notou
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que a estratégia de implementação e o roteiro do quadro serão apresentados durante
da Cimeira da UA de Janeiro de 2015 para fins de aprovação.
10.
Relativamente à questão sobre o Género e as Alterações Climáticas, a Agência
da NEPAD concebeu um Programa inovador do género de apoio a agricultura e as
alterações climáticas (GCCASP) para apoiar a integração das mulheres agricultoras de
subsistência na economia principal e aumentar a sua produtividade. A implementação
do programa tem início previsto em 2015 no Ruanda, Etiópia, Níger, Malawi e
Camarões.
11.
Relativamente aos esforços em torno do Fundo para as Alterações Climáticas, o
Director Executivo afirmou que a Agência da NEPAD em parceria com os Estadosmembros da UA está a implementar 11 projectos em 10 Estados africanos. Esses
projectos estão a ser implementados no contexto dos sector de clima, agricultura e da
erradicação da pobreza.
12.
Quanto à ciência e tecnologia, o Director Executivo notou que a Agência da
NEPAD contribui em grande medida em prol da estratégia sobre Ciência, Tecnologia e
Inovação para África (2014-2024) que foi adoptada durante a 23ª Cimeira da UA
realizada em Junho de 2014, em Malabo. Essa estratégia descreve a necessidade de
consolidar as Iniciativas e Estratégias Africanas sobre o desenvolvimento de capital
humano acelerado, ciência e tecnologia e inovação com realce nas questões
relacionadas à segurança alimentar, bem como edificar o ambiente e de águas e
energia. A estratégia enquadra-se na Agenda 2063 de longo prazo que descreve a
necessidade de consolidar as iniciativas e estratégias africanas sobre o
desenvolvimento do capital humano acelerado, ciências e tecnologia e inovação.
13.
No quadro do Plano da UA sobre a Fabricação de Produtos Farmacêuticos para
África (PMPA), o Director Executivo reiterou os esforços que estão em curso para
alcançar a Iniciativa Africana de Harmonização do Regulamento sobre os
Medicamentos que tem como objectivo definir e melhorar os padrões e requisitos
relativo ao regulamento e acesso à medicamentos de qualidade e seguros para o povo
Africano. Serão enviados mais esforços na mobilização de países africanos para
instituírem ambientes conducentes e propícios para a realização de ensaios clínicos
para testar as vacinas experimentais.
14.
Relativamente à questão sobre a Governação, o Director Executivo afirmou que
o APRM é a outra vertente relativamente a NEPAD e afirmoi que o desafio enfrentado
pelo APRM é o nível de implementação do plano de acção nacional (NpoA). A questão
sobre as sinergias deve ser abordada e pode ser alcançado, caso o resultado APRM
seja levado em consideração no âmbito das actividades da Agência da NEPAD. O
Director Executivo notou também que a Agência concebeu o Quadro de
Implementação de Governação da NEPAD (GIF) referente a 2015-2017 que serve de
um programa de apoio para a implementação acelerada do NpoA a nível dos países
revistos ao abrigo da APRM.
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15.
O Director Executivo notou que a Agência da NEPAD (NPCA) concebeu
intervenções e estratégias institucionais chaves e abrangentes como se seguem:
a. A estratégia do NEPAD relativa aos Intervenientes e as Parcerias referente a
2015-2017 no contexto do Plano Estratégico do NPCA de 2015-2017.
b. Conclusão do Plano de Implementação de Reforço de Capacidades da CER
referente a 2015-2017 que realça as prioridades chaves e faz uma estimativa
a respeito dos requisitos em termos de recursos para implementação das
actividades programáticas a nível regional.
c. A doação de fundos à NEPAD por parte de Espanha para o Empoderamento
da Mulher Africana que corresponde a um total de até 25 doações, no
montante de 500,000 Euros cada, para os órgãos africanos em resposta ao
Segundo apelo para o envio de propostas de projectos.
16.
O Director Executivo de seguida concedeu o uso da palavra ao Responsável
pelo Sector de Parcerias e Mobilização de Recursos, ao Responsável pela
Coordenação e Gestão do Programa, bem como ao Responsável pelas Finanças e
Orçamento para procederem as suas apresentações conforme à agenda adoptada.
17.
Relativamente a Estratégia de Parceria para a Mobilização de Recursos, é a
primeira vez que a NEPAD concebeu uma estratégia que visava orientar os assuntos
da agência para os 3 anos subsequentes. Essa estratégia permite haver um melhor
mecanismo de coordenação com as parceiros. De modo a articular essa parceria, é
pertinente a realização de capacitação para mobilização de recursos. Este novo ciclo
de programa de gestão será aplicado durante os próximos três anos e demonstrará aos
êxitos alcançados pelo projectos a nível nacional e regional. A apresentação dessa
comunicação realçou os quatro objectivos da estratégia, incluindo, as cinco principais
dimensões e os seis resultados a serem alcançados até 2017. Foi realçada a
necessidade de reconhecer o sector privado como um interveniente e parceiro na
implementação do programa e projectos da NEPAD. Para esse fim, o plano de
mobilização de recursos foi concebido com vista a acompanhar a implementação da
estratégia de parceria e de intervenientes durante 3 anos.
18.
Com relação à Monitorização e Avaliação, o Responsável pela Monitorização e
Avaliação procedeu a apresentação da ferramenta para o Quadro de Monitorização e
Avaliação da NEPAD que visa monitorizar os êxitos com base nos resultados do
programas e projectos da NEPAD a nível continental, regional e nacional. O objectivo é
de desencadear soluções integradas do sector de engenharia de indústria com vista a
acompanhar a implementação do programa, recursos executados, os resultados e os
impacto alcançados. Os Estados-membros têm acesso aos resultados de elevado
impacto.
19.
Relativamente ao orçamento, os Membros do Subcomité receberam uma
explicação que a partir de Novembro, a despesa total do programa no montante de
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USD 9.5 milhões de dólares que representa 36 por cento do orçamento anual revisto e
40 por cento das receitas executadas durante o período. Notou que o índice de
execução financeira que não está ligado as necessidades de avaliação de impacto
deve ser explicado no âmbito do seguinte contexto. I) A agência está a disponibilizar
apoio aos parceiros nacionais e regionais cujas capacidades devem ser reforçada para
o melhor consumo dos recursos. ii) o atraso no início da implementação dos projectos
devido aos processos prolongados de consultas com os intervenientes antes da sua
implementação e iii) os processos prolongados de apresentação de relatórios durante a
implementação por parte dos sub-beneficiários no seu desempenho trimestral nos
casos onde a doação é feita pela NEPAD, bem como o processo laborioso para
concluir o memorando de entendimento alta qualidade com os subempreiteiros,
estados ou governos. Essas questões estão relacionadas com a dimensão crítica de
capacitação que esta a tornar-se cada vez mais envolvida na formulação de projectos
da NEPAD.
Resumo dos Debates
20.
O Subcomité agradeceu S.E. o Dr. Mayaki pela sua apresentação detalhada e
reconheceu a pertinência da NEPAD no desenvolvimento socioeconómico e de
transformação do continente.
21.
No início dos debates, o Subcomité procurou saber como a Agência harmoniza
suas diferentes acções para obter melhores resultados para África em matéria de
parcerias. O Director Executivo respondeu que a Estratégia de parceria da Agência é
assegurar que haja uma plataforma para envolver os parceiros tradicionais e outros
intervenientes não estatais. Isto permitirá à agência avaliar e analisar se as parcerias
são ou não benéficas.
22.
Além disso, o Subcomité procurou saber até que ponto a Cimeira de Dakar
sobre Financiamento era uma inovação e que resultados tangíveis são visíveis no
terreno para garantir que o Plano de Acção de Dakar seja aplicado. Na sua resposta, o
Director Executivo afirmou que o resultado da Cimeira foi o Programa de Acção de
Dakar cujos resultados começaram a aparecer com os 16 projectos PIDA identificados.
O Director Executivo também indicou que as plataformas como a Cimeira de Dakar
sobre Financiamento devem ser organizadas futuramente para mobilizar parceiros e
recursos com vista à execução dos programas emblemáticos da UA.
23.
Além disso, o Subcomité exprimiu a sua preocupação em relação à natureza da
utilização das entidades privadas no financiamento das actividades da Agência de
Planificação e Coordenação da NEPAD (APCN). O Subcomité declarou que a APCN
deve assegurar que os recursos e as contribuições financeiras das entidades privadas
estejam em conformidade com o interesse da UA.
24.
O Subcomité procurou saber se os dados do software sobre a M&A devem ser
tornados acessíveis aos Estados-membros para que possam conhecer os projectos em
curso e futuros. O Director Executivo respondeu que o trabalho é um processo contínuo
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e o software será melhorado e tornado acessível aos Estados-membros e partilhado
com as CER e a Comissão da UA.
25.
O Subcomité procurou saber o que a APCN está a fazer para concretizar a
Agenda 2063. O Director Executivo indicou que a Agência da NEPAD estava envolvida
no processo de preparação da Agenda 2063 e fez uma grande contribuição na
elaboração desta Agenda. Declarou igualmente que a Agência está a ajudar na
aplicação do plano decenal de execução da Agenda.
26.
O Subcomité solicitou informações sobre o nível de integração da NEPAD na
estrutura e nos processos da UA. O Dr. Mayaki respondeu que o processo de
integração já tinha sido concluído.
27.
O Subcomité solicitou igualmente informações sobre a contribuição da Agência
da NEPAD na luta contra o Ébola. O Director Executivo explicou que dentro do quadro
do Plano da UA sobre a Fabricação de Produtos Farmacêuticos para África (PMPA)
estão a ser envidados esforços para implementar a Iniciativa Africana de Harmonização
do Regulamento sobre os Medicamentos que irá fixar e melhorar as normas e as
condições em matéria de regulamentação e acesso aos medicamentos de qualidade e
sem perigo para os cidadãos africanos. A tônica será colocada na mobilização dos
países africanos para criar um ambiente favorável para efectuar ensaios clínicos de
modo a testar as vacinas propostas, incluindo a vacina do Ébola. A estratégia para a
luta contra o Ébola e outras doenças infecciosas foi elaborada. Com base no mandato
da Agência da NEPAD, áreas de intervenções onde a Agência contribuirá para a
campanha e a luta contra as doenças infecciosas em África foram identificadas com
claros resultados indicativos, nomeadamente i) pôr fim ou a prevenção das doenças
infecciosas ii) a melhoria do acesso aos produtos e tecnologias de qualidade para o
tratamento e prevenção de doenças; e iii) a promoção de medicamentos, tecnologias e
melhores práticas resultantes das pesquisas sobre as doenças infecciosas nos
Estados-membros da UA; e iv) o reforço dos sistemas de prestação de saúde pública
nos Estados-membros da UA.
28.
O Subcomité exprimiu igualmente a sua preocupação em relação ao nível de
execução do orçamento da NEPAD. O Director Executivo respondeu que no final do
mês de Novembro, as despesas totais dos programas foram de 9,5 milhões de dólares
americanos, o que corresponde a 36% do orçamento anual revisto e 40% das receitas
realizadas durante o período. Esta taxa de execução financeira que não está ligada à
avaliação dos impactos deve ser explicada no seguinte contexto: 1) a Agência está a
prestar apoio aos parceiros nacionais e regionais com necessidade de reforço de
capacidade com vista a melhorar o consumo dos recursos 2) o atraso no arranque da
execução dos projectos devido aos longos processos de consultas com as partes
interessadas antes da execução e 3) os longos processos de elaboração de relatórios
durante a execução pelos beneficiários indirectos nos seus desempenhos trimestrais
(nos casos em que a NEPAD concede subvenções), bem como um processo árduo
para finalizar os Memorandos de Entendimentos (MdE) de alta qualidade com os
subempreiteiros, Estados/governos. Estas questões sublinham a dimensão crítica do
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reforço de capacidades que está a ser cada vez mais integrada na formulação dos
projectos da NEPAD.
Recomendações
29.

Nos debates que se seguiram, a Comissão recomendou que:
a)
As actividades das parcerias empreendidas pela APCN devem ser
harmonizadas com o trabalho do Subcomité do CRP para cooperação
multilateral para que tenha mais impacto e proveito para a União.
b)
As plataformas como a Cimeira de Dakar sobre Financiamento devem ser
replicadas para mobilizar recursos para os programas emblemáticos da
NEPAD.
c)
As contribuições das entidades privadas devem estar em conformidade
com o interesse da UA.
d)
A Agência da NEPAD deve trabalhar em colaboração com a Comissão da
UA e as CER para concretizar a Agenda 2063.
e)
Todos os Estados-membros devem fazer contribuições voluntárias para
apoiar as actividades e os programas da Agência da NEPAD.
f)
A APCN deve ser exortada a tornar acessível os dados do seu software
aos Estados-membros e às CER quando estiver concluído.
g)
Os Estados-membros devem ajudar a reforçar os sistemas de saúde
pública dos países afectados pelo Ébola que já se apresentam frágeis e
que estejam mais enfraquecidos actualmente por causa do surto.
1. Informações sobre as Parcerias de África para o Desenvolvimento

Apresentação
30.
No que diz respeito à Cimeira do G20, o Director Executivo declarou que três
países representaram África na Cimeira, nomeadamente a República da Mauritânia
enquanto Presidente da UA, a República do Senegal enquanto Presidente do Comité
de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD e a República da África
do Sul que é já membro do G20. Para além destes três países, a Presidente da CUA
também esteve presente.
31.
O resultado da Cimeira levantou a questão das infraestruturas que foi uma das
principais preocupações. O G20 prometeu um apoio para a execução do Plano de
Acção de Dakar do PIDA. Também prometeu o seu apoio ao Programa Integrado para
o Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP) em relação à transformação
agrícola acelerada em África conforme incorporado na Declaração de Malabo.
32.
Relativamente às parcerias, o Director-executivo referiu que África não só deve
deixar de depender de Ajuda, como deve também mobilizar os seus próprios recursos
internos para o seu desenvolvimento. Indicou que a Parceria Mundial para a Eficácia da
Cooperação para o Desenvolvimento constitui uma mudança de paradigma, ou seja, da
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eficácia da ajuda para a eficácia do desenvolvimento, com ênfase na mobilização de
recursos internos como o factor determinante para o desenvolvimento de África.
33.
De seguida, o Director Executivo concedeu o uso da palavra ao representante
da Unidade de Coordenação da NEPAD para actualizar o Subcomité sobre a Parceria
Mundial para o Processo de Desenvolvimento Eficaz. Na sua apresentação, o
representa da Unidade de Coordenação da NEPAD fez uma análise sobre a estrutura e
a composição da parceria Mundial. Informou o Subcomité que a Composição do
Comité Directivo da Parceria Mundial foi revista com vista a assegurar que África
obtivesse três assentos, nomeadamente, o Malawi, o Egipto, e CUA/Agência da
NEPAD. Também informou o Subcomité que a Parceria Mundial realizou uma reunião
de alto nível em Abril de 2014, no México e seis reuniões do Comité Directivo em
Londrês, Bali, e Adis Abeba, Washington, Abuja e Nova Iorque. A 7ª Reunião do
Comité Directivo da Parceria Mundial terá lugar de 19-21 de Janeiro de 2015, em Haia,
Países Baixos.
Resumo do debate
34.

Não houve qualquer debate em torno deste tema.

Recomendações
35.

Não houve qualquer recomendação em torno deste tema

VI.

DIVERSOS

36.
O Subcomité pretendia saber quais as espectativas da Agência da NEPAD
relativamente a próxima Cimeira da UA. Em resposta, o Director Executivo notou que a
primeira expectativa era a de reforçar a implementação do Plano de Acção de Dakar e
de apoiar a Agência na implementação do quadro da CAADP com o apoio de todos os
países.
VII.

ENCERRAMENTO.

37.
O Presidente agradeceu todos os participantes pela sua participação massiva e
pelo debate bem-sucedido. O Presidente agradeceu também o secretariado pelo seu
papel na organização da reunião. Por último, agradeceu os tradutores pela sua
indulgência em permanecerem até ao fim da reunião.
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