
 

CONSELHO EXECUTIVO  
Trigésima Nona Sessão Ordinária 
27 de Setembro - 01 de Outubro de 2021 
Adis Abeba, Etiópia 
  
  
 

EX.CL/1297(XXXIX) 
Original: Inglês  

 
 
 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO COMITÉ MINISTERIAL DE 
ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2063 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

 
Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243   Tel: +251 115 517 700   Fax: +251 115 5517844 

Website:  www.au.int 



OSC51437 – 47/47/22/10 

REUNIÃO DO COMITÉ MINISTERIAL DE ACOMPANHAMENTO  
DA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2063 
12 DE OUTUBRO DE 2021 
REUNIÃO VIRTUAL  

 
 
 
 
 
 
 
    

 
RELATÓRIO DA REUNIÃO DO COMITÉ MINISTERIAL DE 

ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFRICAN UNION 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone 5517 700     
Cables: OAU, ADDIS ABABA     Fax: 251-11-5513039 



EX.CL/1297(XXXIX) 
Pág. 1 

 

 

A. INTRODUÇÃO 
 
1. A oitava reunião do Comité Ministerial de Acompanhamento da Implementação 
da Agenda 2063 realizou-se em formato virtual no dia 12 de Outubro de 2021. 
 
B. PARTICIPAÇÃO 
 
2. Participaram na reunião os Membros do Comité, Órgãos da UA, CER, BAD e a 
Comissão da União Africana. 
 
C. AGENDA 
 
3. A Agenda da reunião que foi adoptada foi a seguinte: 
 

1. Discurso de abertura do Vice-Presidente da CUA; 
2. Discurso de abertura do Presidente do Comité; 
3. Análise do Projecto de Agenda; 
4. Apresentação dos Termos de Referência e do Regulamento Interno do 

Comité; 
5. Relatório da Reunião de Alto Nível sobre a Avaliação do Primeiro Plano 

de Implementação Decenal da Agenda 2063 (FTYIP) e Formulação do 
Segundo Plano de Implementação Decenal (STYIP) da Agenda 2063; 

6. Apresentação e adopção do:  
a) Relatório do Comité de Embaixadores de Acompanhamento da 

Implementação da Agenda 2063; 
b) Projecto de plano de trabalho do Comité Ministerial para o período 

de 2021-2022; 
c) Projecto de Documento de Síntese para a Avaliação do Primeiro 

Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063 e a Formulação 
do STYIP. 

7. Diversos. 
 

D. OBSERVAÇÕES DE ABERTURA 
 

4. A reunião foi presidida por S. Ex.ª Vincent Biruta, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação Internacional do Ruanda. No seu discurso de abertura, o 
ministro deu as boas-vindas aos membros à reunião inaugural do Comité Ministerial de 
Acompanhamento da Implementação da Agenda 2063. Uma calorosa recepção foi 
dada ao Ministro do Planeamento e Desenvolvimento da República da Côte d'ivoire, 
que participou na reunião na qualidade de representante do Líder da Agenda 2063, o 
Presidente Alassane Ouattara. 

 
5. O Ministro agradeceu ao comité cessante que foi presidido pela República do 
Botswana pelo excelente trabalho realizado, que culminou com a formulação do 
Primeiro Relatório Continental da Implementação da Agenda 2063. O Ministro 
continuou apresentando um breve historial do Comité Ministerial de Acompanhamento 
da Implementação da Agenda 2063, informando a reunião que o Comité foi criado 
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como resultado do primeiro retiro do Conselho Executivo que teve lugar em Bahir Dar, 
Etiópia. 
 
6. O Ministro informou a reunião que o mandato do Comité era, entre outros; 
prestar orientação nas áreas de Orientação Estratégica; Garantir a Eficiência; 
Financiamento; e Responsabilidade na execução da Agenda 2063, do Primeiro Plano 
de Implementação Decenal e Planos Sucessivos. A composição do Comité, a duração 
dos seus mandatos, a frequência das reuniões foi igualmente explicitada. 

 
7. Além disso, o Ministro lembrou ao Comité que tinha atribuições urgentes nos 
próximos meses, tais como a elaboração do Segundo Relatório Continental da 
Implementação da Agenda 2063, a Avaliação do Primeiro Plano de Implementação 
Decenal da Agenda 2063 e a Formulação do Segundo Plano de Implementação 
Decenal da Agenda 2063. Por conseguinte, sublinhou a necessidade de empenho dos 
membros do Comité por forma a cumprir as tarefas que se avizinham. 
 
8. Nas suas observações de abertura, a Vice-Presidente da Comissão da União 
Africana deu as boas-vindas aos membros e agradeceu-lhes por terem tirado tempo da 
sua atarefada agenda para participar na reunião inaugural. Agradeceu à República do 
Ruanda por coordenar outras regiões, após o termo do mandato do anterior Comité, o 
que levou à formação do Comité sucessor e subsequente presidência do Comité. 
 
9. A Vice-Presidente reiterou o Compromisso da Liderança Africana para a 
implementação da Agenda 2063, como foi evidenciado por ocasião da celebração do 
Jubileu de Ouro da OUA em Maio de 2013. Recordou aos membros o papel muito 
importante que o Comité tem de desempenhar, uma vez que grande parte da 
Implementação da Agenda 2063 tem lugar nos Estados-membros.   
 
10. A Vice-Presidente incentivou igualmente os membros do Comité a divulgar a 
Agenda 2063, que parece ser conhecida apenas por alguns cidadãos africanos. No 
mesmo espírito, a Vice-Presidente incentivou os Estados-membros a intensificar os 
esforços para ratificar os protocolos de implementação dos projectos emblemáticos da 
Agenda 2063 e desejou que a reunião tivesse deliberações frutuosas. 
 
E. ANÁLISE E ADOPÇÃO DO PROJECTO DE AGENDA 

 
11. A Agenda foi adoptada com algumas alterações.  
 
F. APRESENTAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA E DO REGULAMENTO 

INTERNO DO COMITÉ 
 

12. A Comissão da União Africana apresentou os Termos de Referência do Comité 
Ministerial de Acompanhamento sobre a implementação da Agenda 2063. A 
apresentação delineou o seguinte; a composição, o mandato e as áreas de 
competência do Comité; a relação entre o Comité de Acompanhamento e outros 
órgãos da UA, documentos orientadores do Comité, o mandato central do Comité 
Ministerial de Acompanhamento e a frequência das reuniões do Comité. 
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13. A Comissão apresentou igualmente o Regulamento Interno do Comité Ministerial 
de Acompanhamento da Implementação da Agenda 2063. A apresentação delineou as 
Regras sobre o seguinte; composição do Comité, mandato, competências e funções, 
quórum, sessões ordinárias e extraordinárias, línguas de trabalho, Mesa, funções do 
Presidente, presença e participação, maioria exigida, aprovação de projectos de 
decisão, ponto de ordem, lista de oradores e uso da palavra, encerramento do debate, 
adiamento do debate, suspensão ou adiamento da reunião, ordem dos trabalhos, 
direito de voto, votação das decisões, votação das alterações, votação de partes 
separadas de uma alteração, métodos de votação, natureza das decisões, 
implementação, alterações, textos autênticos e entrada em vigor 
 
14. Dos debates que se seguiram, os Estados-membros propuseram a alteração 
tanto dos Termos de Referência como do Regulamento Interno para reflectir o 
importante papel que os Mecanismos Regionais desempenharam nos domínios da Paz 
e Segurança. Além disso, os Estados-membros propuseram que um representante do 
Líder da Agenda 2063 fizesse parte da composição do Comité Ministerial de 
Acompanhamento da Implementação. 
 
15. No que respeita à proposta de alteração dos Termos de Referência e do 
Regulamento Interno, a Comissão informou ao Comité que as alterações só poderiam 
ser efectuadas nos termos do Artigo 30.º (Alterações) do Regulamento Interno. 
Consequentemente, os Estados-membros que desejassem alterar quer os Termos de 
Referência e do Regulamento Interno como o Regulamento Interno, deveriam 
apresentar as alterações propostas por escrito à Comissão para inclusão na agenda da 
próxima reunião do Comité. 
 
G. RELATÓRIO DA REUNIÃO DE ALTO NÍVEL SOBRE A AVALIAÇÃO DO FTYIP 

E FORMULAÇÃO DO SEGUNDO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DECENAL 
(STYIP) DA AGENDA 2063  
 

16. O Vice-Presidente da Comissão da União Africana apresentou uma informação 
actualizada da Reunião de Alto Nível sobre a Avaliação do Primeiro Plano de 
Implementação Decenal e Formulação do Segundo Plano de Implementação Decenal; 

 
17. A reunião foi realizada na Segunda-feira, dia 12 de Outubro de 2021, em 
conformidade com a decisão tomada pelo Subcomité de Supervisão e Coordenação 
Geral de Questões Orçamentais, Administrativas e Financeiras (GSCBFAM) durante os 
debates sobre as propostas de Orçamento da União Africana para o Exercício de 2022, 
realizadas no Gana. O GSCBFAM recomendou que a CUA, através da liderança da 
Vice-Presidente, convocasse uma reunião de alto nível da CUA, AUDA-NEPAD, BAD e 
UNECA, a fim de determinar as modalidades necessárias, recursos apropriados e 
mecanismos de financiamento para a avaliação do Primeiro Plano de Implementação 
Decenal da Agenda 2063 e dos seus principais projectos bem como a formulação do 
Segundo Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063; 
 
18. A Vice-Presidente informou ao Comité, que a reunião de alto nível manifesta o 
seu apreço pelos esforços da Comissão na elaboração de uma Documento de Síntese 
abrangente e o orçamento detalhado da avaliação do Primeiro Plano de 
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Implementação Decenal da Agenda 2063. A reunião de alto nível forneceu contributos 
inestimáveis, especialmente em áreas de metodologia e âmbito da avaliação. Foram 
feitas sugestões sobre a racionalização e a redução do orçamento; 
 
19. A reunião de alto nível, no geral, apoiou os projectos especiais e o Banco 
Africano de Desenvolvimento assumiu o compromisso de prestar apoio técnico e 
financeiro ao processo; 
 
20. Nos debates que se seguiram, a Comissão foi solicitada a apresentar um 
relatório detalhado por escrito da reunião de Alto Nível e que o Comité Ministerial de 
Acompanhamento da Implementação da Agenda 2063 se reunisse numa data precisa 
para adoptar o relatório. 
 
H. APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE DOCUMENTO DE SÍNTESE PARA A 

AVALIAÇÃO DO FTYIP E FORMULAÇÃO DO STYIP 
 

21. A Comissão fez uma apresentação do Documento de Síntese para a avaliação 
do Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063 e formulação do 
Segundo Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063 que destacou o contexto e 
forneceu um breve historial da Agenda 2063, a Justificação/Razão do projecto especial, 
objectivos do projecto, Metodologia, Âmbito e o orçamento proposto. 

 
22. Nos debates que se seguiram, a Comissão foi convidada a conciliar os números 
orçamentais do documento em francês com os do documento em inglês e exortou 
igualmente a continuar a melhorar o Documento de Síntese. 
 
I. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO COMITÉ DE EMBAIXADORES DE 

ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2063 
 

23. O Presidente do Comité de Embaixadores de Acompanhamento da 
Implementação da Agenda 2063, S. Ex.ª a Embaixadora do Ruanda apresentou um 
relatório das reuniões do Comité de Embaixadores realizadas no dia 18 de Junho de 
2021 e 28 de Junho de 2021, respectivamente. 
 
24. As duas reuniões do Comité de Embaixadores analisaram os Termos de 
Referência para a Avaliação do Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 
2063, o projecto de Orçamento para a Avaliação do Primeiro Plano de Implementação 
Decenal da Agenda 2063 e o Plano de Trabalho do Comité. 
 
25. O Comité de Embaixadores formulou as seguintes recomendações: 
 

a) Que os Estados-membros financiem todo o projecto de avaliação para 
minimizar a influência externa sobre o exercício de avaliação e o seu 
resultado; 
 

b) A liderança da Comissão da UA deve estar envolvida nessa avaliação, uma 
vez que se trata de um assunto crítico, bem como chegar a acordo e finalizar 
sobre as modalidades de financiamento do exercício de avaliação; 
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c) As consultas de Avaliação devem ser inclusivas, abrangendo entre outros, 
os jovens, as mulheres, a sociedade civil, o meio académico, o sector 
privado e as Comunidades Económicas Regionais. 
 

J. RECOMENDAÇÕES  
 

26. O Comité formulou as seguintes recomendações: 
 

i) Os Estados-membros que desejam alterar tanto os Termos de Referência 
como o Regulamento Interno devem apresentar as alterações propostas por 
escrito à Comissão para inclusão na agenda e análise durante a próxima 
reunião do Comité; 
 

ii) Um relatório detalhado por escrito sobre os resultados da reunião de Alto 
Nível deverá ser apresentado ao Comité Ministerial de Acompanhamento da 
Implementação da Agenda 2063 para análise e adopção; 

 
iii) A Comissão deverá melhorar o Projecto de Documento de Síntese da 

Avaliação do Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063 
incorporando os contributos da reunião de Alto Nível e continuar igualmente 
a racionalizar o orçamento com vista a reduzi-lo ainda mais; 

 
iv) A Comissão, em consulta com o Presidente do Comité de Embaixadores, 

deverá chegar a acordo sobre uma data para convocar outra reunião do 
Comité Ministerial de Acompanhamento. 

 
K. DIVERSOS 

 
27. Não foi apresentado qualquer assunto sob este ponto da Agenda. 
 
L. OBSERVAÇÕES FINAIS 

 
28. Nas suas observações finais, o Presidente do Comité Ministerial de 
Acompanhamento da Implementação da Agenda 2063 agradeceu aos novos membros 
do Comité pela sua presença e deliberações frutuosas; ao Comité cessante pelo 
excelente trabalho realizado, ao Comité de Embaixadores de Acompanhamento e à 
Comissão por terem garantido a realização da reunião. 
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