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RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ SOBRE A NEPAD 
 
 

I. INTRODUÇÃO 
 
1. A Décima primeira reunião do Subcomité do CRP sobre a NEPAD foi realizada a 27 
de Novembro de 2015 na Sala de Conferências Pequena nº 4, na sede da Comissão da 
UA, sob a presidência de S.E. o Sr. Mull S. Katende, Embaixador da República do Uganda, 
em substituição de S.E. a Sra. Catherine Muigai-Mwangi, Embaixadora da República do 
Quénia (Presidente do Subcomité sobre a NEPAD), que encontrava-se em missão oficial 
fora de Adis Abeba. 
 
2. A segunda reunião do referido Subcomité foi realizada em 15 de Dezembro de 2015, 
tendo como objectivo a aprovação do relatório da reunião de 27 de Novembro de 2015. A 
reunião foi presidida por S.E. Sra. Catherine Muigai-Mwangi, Embaixadora da República do 
Quénia e Presidente do Subcomité do CRP sobre a NEPAD. 

 

3. No seu discurso de abertura, S.E. Sra. Catherine Muigai-Mwangi, Embaixadora da 
República do Quénia e Presidente do Subcomité do CRP sobre a NEPAD endereçou um 
agradecimento especial a S.E. Sr Mull S. Katende, Embaixador da República do Uganda, 
pela forma frutífera como presidiu a reunião de 27 de Novembro de 2015 como presidente 
interino. Louvou igualmente todos os participantes por participarem na primeira reunião 
oficial do renovado Subcomité do CRP sobre a NEPAD sob a sua presidência e solicitou o 
apoio e empenho de todos os membros do Subcomité. Destacou a importância da função 
de coordenação que Subcomité do CRP sobre a NEPAD irá desempenhar entre o CRP e a 
Agência da NEPAD. 

 

4. As deliberações da reunião de 15 de Dezembro de 2015, que se concentraram 
principalmente na adopção do relatório da reunião de 27 de Novembro de 2015, foram 
incorporadas no presente relatório em termos de alterações, correcções e reestruturação 
do formato do relatório. 
 
II. PARTICIPAÇÃO 
 
5. A reunião contou com a participação dos representantes dos seguintes Estados-
membros: Argélia, Botsuana, Chade, Quénia, Malawi, Mali, Mauritânia, Nigéria, Uganda, 
Ruanda e Zâmbia.  
 
Ausências: Na reunião de 27 de Novembro de 2015 estiveram ausentes os seguintes 
países: Benim, Burundi, Camarões, Ruanda, e Senegal. 
 
Na reunião de 15 de Dezembro de 2015 estiveram ausentes os seguintes países: Benim, 
Burundi, Camarões, Mali e Senegal. 
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III. ADOPÇÃO DA AGENDA 
 
6. A seguinte agenda foi adoptada após alterações, aditando um artigo relacionado 
com o “Processo de eleição do Director Executivo da Agência NEPAD”.  
 

i) Observações introdutórias do Presidente interino do Subcomité; 
ii) Breve apresentação do pessoal da NEPAD sobre as actividades realizadas ao 

longo do último ano; 
iii) Breve apresentação da NEPAD sobre os progressos feitos pela Agência em 

relação à questão da resolução das sobreposições programáticas e da 
duplicação, tal como declarado no último relatório do Subcomité do CRP; 

iv) Actualização sobre os progressos feitos em relação à questão da integração da 
NEPAD na estrutura e processos da UA; 

v) O processo de eleição do Director Executivo da Agência NEPAD; 
vi) Diversos; 
vii) Encerramento. 

 
V. ABERTURA 
 
7. No seu discurso de abertura, S.E. o Sr. Mull S Katende, Embaixador da República 
do Uganda, na sua qualidade de Presidente interino do Subcomité, saudou a todos os 
membros do Subcomité, e a delegação da NEPAD por informar o Subcomité sobre as 
questões da NEPAD. Informou à reunião que estava a substituir S.E Catherine Muigai-
Mwangi, a Embaixadora da República do Quénia que se encontrava em Missão fora de 
Adis Abeba. 
 
V. PROCEDIMENTOS 
 
Apresentações  
 
8. Uma apresentação em PowerPoint sobre as actividades da NEPAD realizadas ao 
longo do ano de 2015 foi feita pelo Sr. Mohamed Abidisalam, Chefes de Programas de 
Implementação e Gestão no Escritório da NEPAD, em Midrand, África do Sul. 
 
9. A apresentação fez uma panorâmica do mandato da Agência NEPAD e da análise 
dos principais resultados de 2015. A apresentação, que figura em anexo, indica que as 
actividades da Agência NEPAD durante o ano de 2015 centraram-se na implementação 
dos programas e dos projectos a nível continental, regional e nacional nas seis áreas 
temáticas, nomeadamente: Agricultura, nutrição e segurança alimentar, alterações 
climáticas e gestão de recursos naturais, infra-estruturas e integração regional, 
desenvolvimento humano, ciência, tecnologia e inovação, futuro rural e governação, 
questões transversais, género, juventude e desenvolvimento de capacidades. 
 
10. A apresentação foi complementada pelo Prof. Tandeka Nkiwane, Consultor Especial 
para as Relações Inter-Institucionais da Agência da NEPAD que destacou as questões da 
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Plataforma Africana de Parceria Global e da co-organização da semana do PIDA, em 
Abidjan, Cote d’Ivoire. 
 
11. No que diz respeito aos progressos feitos pela Agência da NEPAD em relação à 
questão da resolução das sobreposições e das duplicações programáticas, conforme 
declarado no último relatório do Subcomité do CRP, os participantes na reunião foram 
informados que a questão será abordada durante a próxima reunião do Mecanismo de 
Coordenação. 
 
12. No que diz respeito à questão da integração da NEPAD nas estruturas e processos 
da União Africana, o Embaixador Lazarous Kapambwe, Conselheiro Especial para os 
Assuntos Económicos no Gabinete da Presidente da CUA, na sua qualidade de 
Coordenador Interino da Unidade de Coordenação da NEPAD, recordou o historial/contexto 
do processo e informou o Subcomité que o trabalho está em curso por parte da União 
Africana que submeteu, por sua vez, uma versão zero à direcção para aprovação, e 
debates deverão ter lugar entre a CUA e a Agência da NEPAD num futuro muito próximo. 
 
VI. RESUMO DO DEBATE 
 
13. Na sequência das apresentações, os membros do Subcomité do CRP fizeram 
comentários e observações e procuraram esclarecimentos, como segue:  
 

i) Necessidade de esclarecer os critérios de elegibilidade dos países para os 
programas e projectos da NEPAD (representação geográfica, rotatividade); e 
uma proposta para o estabelecimento de um “Comité” que trata da questão da 
elegibilidade por forma a democratizar o processo de selecção dos projectos 
elegíveis. 

 
ii) As actividades da NEPAD devem abranger todos os 54 países africanos em 

vez de 52 conforme informado na apresentação; 
 

iii) Esclarecimentos sobre a situação do projecto da auto-estrada Abidjan-Lagos e 
do projecto do oleoduto Nigéria-Argélia; 

 
iv) Foram solicitados esclarecimentos sobre se a harmonização dos produtos 

tomou em consideração o impacto a Lei Modelo da União Africana sobre a 
Regulamentação de Produtos Médicos;  

 

v)  Foi feita uma observação relativamente ao facto da avaliação de risco da 
gestão agrícola ter de incluir os custos incorridos pelos agricultores devido aos 
efeitos do El Nino e devido igualmente a insumos agrícolas falsos, como 
fertilizantes e sementes  

 
vi)  A necessidade de esclarecer se o processo de recolha de dados pelos 

estudantes relativamente aos projectos de infra-estruturas foi feita em consulta 
com as instituições de infra-estruturas existentes dos Estados-membros 
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vii) A conclusão dos prazos para os projectos de desenvolvimento das infra-

estruturas (no que diz respeito aos 16 Megaprojectos) deve ser claramente 
indicada, bem como se existem novos projectos em curso no continente; e 

 
viii) A necessidade de indicar um calendário para a conclusão da integração da 

NEPAD na estrutura e processos da UA. 
 
VII. RESPOSTA AOS DEBATES 
 
14. Em resposta às preocupações levantadas no parágrafo 14 acima, os oradores 
esclareceram o seguinte: 
 

(i) Os dois países africanos que não beneficiam dos Programas/Projectos da 
Agência NEPAD são a Somália e a RASD, principalmente devido a questões 
de segurança; 
 

(ii) O papel da NEPAD é assegurar uma cobertura continental de todos os países 
africanos, porém constrangimentos financeiros e condicionalismos dos 
parceiros de cooperação têm constituído obstáculos na elegibilidade dos 
países. Além disso, os processos de preparação de projectos afectam a 
selecção dos países, uma vez que os parceiros e o financiamento 
normalmente surgem após a elaboração de estudos de viabilidade e a 
determinação do nível de viabilidade bancária dos projectos; 

 
(iii) No que diz respeito à gestão de riscos, o papel da NEPAD é, entre outros, 

encorajar uma abordagem multissectorial, institucional e multidisciplinar no 
CAADP e no PIDA e melhorar a capacidade e criar um sistema integrado; 

 
(iv) O ritmo lento de implementação dos projectos como o projecto de Fibra 

Óptica, de auto-estrada e de gasoduto, devem-se ao facto de a NEPAD estar 
a trabalhar directamente com as CER que não têm experiência técnica para 
levar a cabo projectos. Porém, agora três peritos (3 por CER) foram afectados 
a cada CER para acelerar esses projectos e até Junho de 2016 será fornecida 
informação global ao Subcomité; 

 
(v) As actividades da Agência NEPAD são mais alargadas e cobrem muitos 

aspectos: Ciência e Tecnologia, Reforço de Capacidades, Género, Juventude, 
Águas, Saneamento, Alterações Climáticas e Exploração de Minas, entre 
outros; e 

 
(vi) Há uma necessidade urgente de acelerar o processo de integração, mas a 

reestruturação em curso da CUA pode afectar o processo de conclusão da 
integração do NEPAD nas estruturas da UA. 
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(vii) Os prazos para conclusão dos 16 Mega-projetos estão a enfrentarem alguns 
desafios particularmente a falta de financiamento externo e a insuficiência de 
especialistas na área técnica para auxiliar as CER. Portanto, nenhum prazo 
específico para conclusão dos projectos foi indicado. 

 
15. Após as apresentações e discussões sobre os programas da NEPAD, o Presidente 
Interino do Subcomité do CRP para a NEPAD chamou a atenção da reunião para a 
questão do processo de eleição do Director Executivo da NEPAD. A este respeito, o 
Presidente Interino recordou que o posto de Director Executivo da NEPAD estará vago a 
partir de Abril de 2017, e dado que o processo eleitoral leva tempo, sugeriu que o processo 
devia ser iniciado, incluindo o anúncio da vaga e a circulação dos termos de referência para 
todos os Estados-membros da União. 
 
VIII. RECOMENDAÇÕES 
 
16. Em conclusão, o Subcomité do CRP da NEPAD recomenda o seguinte: 
 

i) Tomar nota da informação prestada pelos representantes da NEPAD e da CUA; 
 

ii) Apresentar uma recomendação ao Conselho Executivo para solicitar a Comissão 
e a Agência da NEPAD para proporem critérios mais claros sobre a elegibilidade 
dos Estados-membros relativamente aos projectos da NEPAD, incluindo a 
criação de um Comité para esse fim; 
 

iii) Apresentar uma recomendação ao Conselho Executivo para que este determine 
um prazo para integração da NEPAD na estrutura e processos da UA; 

 
iv) Apresentar uma recomendação ao Conselho Executivo para que este solicite à 

Comissão, em colaboração com a Agência da NEPAD, para anunciar a vaga do 
cargo de Director Executivo da Agência NEPAD e circular os termos de 
referência relacionados ao cargo para todos Estado-membros; 

 

v) Apresentar uma recomendação ao Conselho Executivo para solicitar à Comissão 
à Agência da NEPAD para alargar os Programas/Projectos da NEPAD à RASD 
dado que não existem problemas de segurança no referido país;  
 

vi) Apresentar uma recomendação ao Conselho Executivo para solicitar á Comissão 
e à Agência da NEPAD que a harmonização dos produtos médicos deve ter em 
conta o projecto de lei modelo da UA sobre a regulamentação de produtos 
médicos; 

 

vii)  Apresentar uma recomendação ao Conselho Executivo para solicitar á Comissão 
e à Agência da NEPAD para estabelecer prazos claros relativamente à conclusão 
dos projectos de desenvolvimento de infra-estrutura, mais especificamente os 16 
Mega projectos, bem como aos projectos em fase de preparação no continente. 
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IX. DIVERSOS E ENCERRAMENTO 
 
17. O Presidente agradeceu os participantes pela sua participação activa e contribuições 
frutíferas. Assinalou que os debates tinham sido interessantes e manifestou o seu apreço 
pelas contribuições e recomendações. 

 
18. O Presidente agradeceu a todos os membros do Subcomité pela conclusão bem-
sucedida da reunião e declarou a mesma encerrada às 16h55. 
 
 

Adis Abeba, 30 de Dezembro de 2015 
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