
 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia        P. O. Box 3243        Telephone: 5517 700          Fax: 5517844 
Website:   www.au.int 

 
 

CONSELHO EXECUTIVO  
Quadragésima Sessão Ordinária 
20 de Janeiro - 03 de Fevereiro de 2022 

Adis Abeba, Etiópia  
 
 

EX.CL/1311(XL) 
Original : Inglês 

 

 
 
 

 
 

RELATÓRIO DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CTE DE 
FINANÇAS, ASSUNTOS MONETÁRIOS, ECONÓMICOS, 

PLANIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO  
17 DE DEZEMBRO DE 2021



 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

ETI61877 – 30/30/34/10 

 
Segunda Reunião Extraordinária do Comité Técnico Especializado de   
Finanças, Assuntos Monetários, Económicos  
Planificação e integração  
Reunião de Ministros 
17 de Dezembro de 2021 
Virtual 

    
Eco/STC/MAEPI(Extra. II)/MIN/Rpt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DE MINISTROS 
 
  



Eco/STC/MAEPI(Extra. II)/MIN/Rpt 
Pag. 1 

 

 

I. INTRODUÇÃO  
 

1. A 2ª Reunião Extraordinária do Comité Técnico Especializado (CTE) da União 
Africana (UA) de Finanças, Assuntos Monetários, Planeamento Económico e Integração 
realizou-se virtualmente a 17 de Dezembro de 2021. A reunião foi presidida por Sua 
Excelência Ofori-Atta, Ministro das Finanças da República do Gana, e Presidente do 4.º 
CTE de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica e Integração. 
 

A. Participação  
 

2. A reunião contou com a participação de representantes dos seguintes Estados 
Membros: Argélia, Angola, Botswana, Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, 
República Centro-Africana, Congo, República Democrática do Congo, Côte d ’Ivoire, 
Egipto, Guiné Equatorial, Eritreia, Eswatini, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, 
Quénia, Lesoto, Libéria, Madagáscar, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícias, Marrocos, 
Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, 
República Árabe Saraoui Democrática, Serra Leoa, África do Sul, Sudão, Tanzânia, 
Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. 
 
3. Estavam representadas as seguintes Comunidades Económicas Regionais: 
Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) e Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral (SADC). 
 
4. Também estiveram presentes representantes do Mecanismo Africano de 
Avaliação de Pares, da Fundação Africana de Capacitação (ACBF), do Fórum Africano 
de Administração Fiscal (ATAF), do Secretariado da Associação dos Bancos Centrais 
Africanos (AACB), da Comissão Económica das Nações Unidas para África (ECA), e dos 
departamentos técnicos da Comissão da União Africana (CUA). 
 

B. Abertura da Reunião   
 
5. O discurso de boas-vindas foi proferido por S.Ex.ª a Dra. Monique 
Nsanzabaganwa, Vice-presidente da Comissão da União Africana e o discurso de 
abertura por S.Ex.ª o Sr. Ken Ofori-Atta, Ministro das Finanças da República do Gana, e 
Presidente do CTE. Sua Excelência a Dra. Vera Songwe, Secretária Executiva da 
Comissão Económica das Nações Unidas para África e Subsecretária Geral das Nações 
Unidas também se dirigiu ao CTE. 
 
6. No seu discurso de boas-vindas, a Dra. Monique Nsanzabaganwa salientou as 
questões pertinentes que requerem a orientação dos Ministros que promoverão a 
prosperidade e uma integração mais profunda em toda a África, num espírito de inclusão. 
Incentivou o CTE a criar uma nova dinâmica que permita a execução da missão da África 
de criar a África que queremos, em conformidade com a visão Pan-Africana de "Uma 
África integrada, próspera e pacífica, impulsionada pelos seus próprios cidadãos, 
representando uma força dinâmica na arena internacional". Apelou aos Ministros e 
Governadores para apoiarem plenamente ao Patrono, Sua Excelência Nana Akufo-Addo 
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na realização da sua visão de galvanizar o processo de criação das Instituições 
Financeiras da União Africana. Concluiu informando os Ministros acerca de um estudo 
que será solicitado pela Comissão, em colaboração com a Agência de Desenvolvimento 
da União Africana (AUDA-NEPAD) e o Banco Africano de Desenvolvimento, para 
posicionar a África numa via de desenvolvimento sustentável. 
 
7. No seu discurso, S.Ex.ª Dra. Vera Songwe referiu que a subida da taxa de juros a 
nível mundial exerceria pressão sobre o aumento da dívida africana, exigindo a criação 
do Mecanismo Africano de Estabilidade Financeira. Observou que houve um aumento 
no repasse dos Direitos de Saque Especiais do Fundo Monetário Internacional e a 
necessidade de continuar a fazer pressão para um aumento em África. Apelou aos 
países Africanos a continuarem a envidar esforços para aumentar a mobilização de 
recursos internos, afirmando que o CTE estava a trabalhar com vários países para 
melhorar as suas leis fiscais em matéria de impostos especiais de consumo. Afirmou que 
o quadro do G20 para a sustentabilidade da dívida não era bom para os países africanos 
e apelou ao envolvimento dos países africanos na sua reestruturação. Concluiu 
elogiando o Banco Mundial pela aprovação do 20º reabastecimento de fundos da 
Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA20) no valor de USD93 mil milhões e 
apelou à mobilização de dois terços desse montante para os países africanos. 
 
8. No seu discurso de abertura, Sua Excelência Ken Ofori-Atta deu as boas-vindas 
aos Ministros e Governadores à Segunda (2ª) Sessão Extraordinária do CTE da UA em 
Finanças, Assuntos Monetários, Planeamento Económico e Integração. Ele declarou que 
a economia mundial e África continuam a confrontar-se com os impactos das alterações 
climáticas e da pandemia da COVID-19. Observou que a África utiliza cerca de 48,14% 
das suas receitas para o serviço da dívida, o que não é sustentável. Para o efeito, apelou 
à defesa de uma campanha global de suspensão e alívio da dívida para que a África 
possa canalizar a mobilização de recursos internos para o desenvolvimento. Numa nota 
mais positiva, indicou que a situação macroeconómica geral do continente estava a 
melhorar, com o PIB real em África a crescer 3,4% em 2021, sustentado por uma retoma 
do turismo, uma recuperação dos preços das mercadorias, e o retrocesso das restrições 
induzidas pela pandemia. Salientou a necessidade de se tomarem colectivamente 
medidas corajosas para a distribuição eficaz de vacinas para a COVID-19 no continente, 
apoiar a implementação do Acordo de Comércio Livre Continental Africano, apoiar as 
Instituições Financeiras da União Africana e continuar o progresso na transformação 
estrutural. Saudou o lançamento do Relatório de Estatísticas de Receitas de 2021 e das 
Finanças Inteligentes e Banca Digital para as PME como parte da agenda do CTE, o que 
indica que as duas iniciativas requerem o apoio dos Ministros das Finanças e dos 
Governadores dos Bancos Centrais. Concluiu salientando a importância da reunião para 
a realização da visão africana, de que o continente garanta uma autonomia financeira e 
economias forte. 
 
 

C. Aprovação da agenda e do programa de trabalho  
 

9. A Reunião aprovou a sua agenda como se segue: 
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i. Abertura da reunião 
ii. Aprovação do projecto de agenda 
iii. Apreciação e aprovação do Relatório da Reunião de Peritos e Projecto de 

Declaração Ministerial 
iv. Lançamento do Relatório de Estatísticas de Receitas de África de 2021  
v. Lançamento do Financiamento Inteligente e da Banca Digital para PME 
vi. Diversos: 
vii. Encerramento da Reunião 

 
II. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS RESULTANTES DA REUNIÃO 

 
A. Apreciação do relatório e recomendações da reunião de Peritos 

 
10. Os Ministros tomaram nota e aprovaram o relatório da reunião de Peritos. 
 

B. Apreciação e aprovação da Declaração Ministerial 
 
11. A reunião analisou a Declaração Ministerial e deliberou longamente sobre o 
Projecto de Legado da União Africana sobre Investimento da Diáspora. Alguns Estados-
membros indicaram que a política de investimento da Corporação Financeira da 
Diáspora Africana (ADFC) não era clara e, portanto, deveria ser levado a cabo um estudo 
de viabilidade antes que o CTE pudesse recomendar a ADFC para aprovação pela 
Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da UA. Foi acordado que o CTE 
recomendaria que o Quadro Estratégico, Comercial e Operacional para uma ADFC fosse 
submetido para aprovação na 35.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Chefes de Estado 
e de Governo da UA, agendada para Fevereiro de 2022. No entanto, foram registadas 
reservas de alguns Estados-Membros. 

 
12. Na sequência do debate, a reunião aprovou a Declaração Ministerial com 
alterações. 
 
III. Lançamento do Relatório de Estatísticas de Receitas de África de 2021  

 
13. O Relatório de Estatísticas de Receitas de África de 2021 foi lançado por S.Ex.ª a 
Dra. Monique Nsanzabaganwa, Vice-presidente da Comissão da União Africana, S.Ex.ª 
o Sr. Jeffrey Schlagenhauf, Secretário-geral Adjunto da OCDE, e o Sr. Logan Wort, 
Secretário Executivo da ATAF. 
 
IV. Lançamento do Financiamento Inteligente e da Banca Digital para MPME 

 
14. O lançamento da iniciativa de Financiamento Inteligente e Banca Digital para 
MPME foi agraciado pela presença de S.Ex.ª Dr.ª Monique Nsanzabaganwa, Vice-
presidente da Comissão da União Africana, Sr. Mulualem Syoum, Director Executivo e 
Presidente do Grupo AeTrade, Ilustre Sr. Majozi Sithole, Governador do Banco Central 
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de Eswatini, e S.Ex.ª Hailemariam Desalegn, Boshe, Patrono do Grupo Ae Trade e ex-
Primeiro Ministro da Etiópia. 
 
V. Encerramento da Reunião  

 
15. Nas suas considerações finais, a Vice-presidente agradeceu aos Ministros e 
Governadores pela orientação para avançar com os pontos da agenda e indicou a 
prontidão da Comissão em garantir a sua implementação. Além disso, mencionou a 
importância de explorar o potencial da diáspora como uma fonte alternativa de 
financiamento para o desenvolvimento de África. Por último, a Vice-presidente 
agradeceu aos intérpretes e à equipa organizadora os seus esforços para garantir o 
sucesso da reunião. 
 

16. O Ministro agradeceu aos Ministros e Governadores pelas discussões exaustivas, 

frutuosas e significativas. Observou que os peritos debateram e deliberaram 

exaustivamente sobre as questões-chave e recomendações levantadas na 4ª Reunião 

Ministerial do CTE da UA, realizada em Maio de 2021. Disse que algumas das 

recomendações seriam submetidas para consideração e adopção pela Assembleia dos 

Chefes de Estado e de Governo. Estendeu a sua gratidão ao Comissário Muchanga e a 

todos os parceiros envolvidos pelo tremendo apoio que levou ao lançamento do Relatório 

de Estatísticas de Receitas de 2021 e do Banco Inteligente e Banca Digital para as PME. 

O Ministro agradeceu à Vice-presidente pelo tempo que dedicou à sua participação na 

reunião. Por último, manifestou o seu apreço à equipa organizadora do CTE e desejou 

aos participantes uma óptima quadra festiva. 
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AFRICANUNION UNIONAFRICAINE 

 UNIÃOAFRICANA 

ETI61876 – 30/30/34/10 

SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DA 
UNIÃO AFRICANA DE FINANÇAS, ASSUNTOS MONETÁRIOS, PLANIFICAÇÃO 
ECONÓMICA E INTEGRAÇÃO 
 
17 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
REUNIÃO VIRTUAL 
 

 
DECLARAÇÃO MINISTERIAL 

 
Preâmbulo  
 
Nós, os Ministros das Finanças, Planificação Económica e Integração e os Governadores 
dos Bancos Centrais dos Estados Membros da União Africana (UA), reunidos virtualmente 
por ocasião da Segunda Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado da União 
Africana de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação Económica e Integração, a 17 de 
Dezembro de 2021; 
 
Tendo deliberado sobre alguns pontos que não foram concluídos durante a Quarta Sessão 
Ordinária do CTE realizada em Maio de 2021, designadamente i) propostas sobre o 
cronograma e os critérios de convergência macroeconómica para o estabelecimento do 
Banco Central Africano; ii) resultados do estudo sobre o Mecanismo Africano de Avaliação 
pelos Pares (MAAP) e metodologia sobre os Princípios Africanos e Directrizes sobre 
Governação Empresarial e Quadro Político de Apoio aos Estados Membros sobre Agências 
de Notação de Crédito; e iii) Projecto de Legado da União Africana sobre Investimento da 
Diáspora, Finanças Inovadoras, e Empresas Sociais em África; 
 
Tendo igualmente analisado novos pontos tais como o relatório do workshop dos Ministros 
das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais sobre as Instituições Financeiras da 
União Africana (AUFIs), Reatribuição dos Direitos de Saque Especiais, Aquisição e 
Financiamento de Vacinas e Estabelecimento do Mecanismo Africano de Estabilidade 
Financeira, realizado em Novembro de 2021, projecto de termos de referência do estudo 
técnico para abordar as questões técnicas em torno da implementação dos AUFIs e projecto 
de objectivos do documento de síntese da Agenda 2063 da União Africana, da Agenda 2030 
das Nações Unidas e das Cinco Áreas Prioritárias de Desenvolvimento (High 5) para a 
transformação de África, com a finalidade de atingir e sustentar taxas de crescimento anuais 
de 7 a 10 por cento; 
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ACORDAMOS NO SEGUINTE: 
 
I. Em relação ao Relatório do Workshop dos Ministros sobre as Instituições 

Financeiras da União Africana (AUFIs), Reatribuição dos Direitos de Saque 
Especiais do Fundo Monetário Internacional, Aquisição e Financiamento de 
Vacinas e Estabelecimento do Mecanismo Africano de Estabilidade Financeira, 
realizado em 3 de Novembro de 2021 
 

a) Tomar nota do relatório do Workshop dos Ministros sobre Instituições Financeiras da 
União Africana (AUFIs), Reatribuição dos Direitos de Saque Especiais do Fundo 
Monetário Internacional, Aquisição e Financiamento de Vacinas e o Estabelecimento 
do Mecanismo Africano de Estabilidade Financeira, realizado em 3 de Novembro de 
2021. 

 
b) Aprovar o relatório e propor as suas recomendações para adopção pela 35ª Sessão 

Ordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana.  
 

II. Relativamente ao cronograma e critérios de convergência macroeconómica 
para o estabelecimento do Banco Central Africano 

 
a) Aprovar os critérios de convergência macroeconómica aprovados pela Assembleia 

de Governadores da AACB e recomendá-los para adopção na 35ª Sessão Ordinária 
da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana; 
 

b) Solicitar às CER que se comprometam a aplicar os critérios de convergência 
macroeconómica; e 
 

c) Instar a Comissão a reforçar a sua capacidade de monitorizar a implementação dos 
critérios de convergência macroeconómica. 

 
III. Relativamente ao projecto de termos de referência do estudo técnico para 

abordar todas as questões técnicas em torno da implementação das AUFIs 
 

a) Solicitar à Comissão que utilize o pessoal interno para levar a cabo a tarefa e só 
considerar a terciarização quando houver capacidade inadequada no seio da 
Comissão; 

 
b) Instar a Comissão a utilizar a capacidade interna para realizar a sua missão e apenas 

considerar a terciarização quando houver capacidade inadequada no seio da 
Comissão; 

 
c) Instar a Comissão a considerar a criação de um comité técnico para realizar a 

atribuição, em vez de recrutar um consultor; 
 

d) Solicitar igualmente à Comissão que trabalhe em colaboração com a Comissão 
Económica das Nações Unidas para África (UNECA), o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), o Banco Africano de Exportação-Importação (AfreximBank) 
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e outras partes interessadas relevantes para colmatar o défice técnico de 
financiamento para a realização do estudo; e 

 
e) Solicitar ainda à Comissão que se sirva das experiências de outras instituições 

financeiras já estabelecidas, especificamente a instituição financeira dos BRICS 
recentemente criada, no apoio à criação das AUFIs.  

 
IV. Relativamente ao estudo profundo sobre como posicionar África para reconstruir 

melhor e alcançar os Objectivos e Metas da Agenda 2063, da Agenda 2030 e das 
Cinco Áreas Prioritárias de Desenvolvimento do BAD para Transformar África, 
tendo em vista a consecução e sustentação de um crescimento anual de 7 a 10%. 

 
a) Tomar nota, com apreço, do projecto de documento de síntese para um estudo 

profundo sobre o posicionamento de África para melhor reconstruir e alcançar os 
objectivos e metas da Agenda 2063 da União Africana, da Agenda 2030 das Nações 
Unidas e das Cinco Áreas Prioritárias de Desenvolvimento para a transformação de 
África, com a finalidade de atingir e sustentar taxas de crescimento anuais de 7 a 10; 
 

b) Elogiar a Comissão da UA pela iniciativa que permitirá desenvolver uma intervenção 
orientada para a acção e prática para levar os países africanos a um crescimento no 
continente africano que ultrapasse os 7% num período de 10 a 30 anos, a fim de 
alcançar a transformação estrutural, desenvolvimento sustentável inclusivo, bem 
como alcançar a convergência macroeconómica, elementos fundamentais para o 
aprofundamento da integração económica continental em conformidade com o 
Tratado que institui a Comunidade Económica Africana de 1991; 
 

c) Instar a Comissão a utilizar a capacidade interna e procurar a assistência de outros 
órgãos da UA e instituições africanas para realizar o estudo; 
 

d) Solicitar à Comissão da UA que incorpore os comentários/subsídios e finalize o 
documento de síntese; e 
 

e) Solicitar igualmente à Comissão da UA que trabalhe em conjunto com a 
AUDA/NEPAD e o BAD no sentido de encomendar o estudo e apresentar relatórios 
sobre os progressos realizados à 5ª Sessão do CTE. 
 

V. Relativamente ao Projecto de Quadro Político de apoio do MAAP aos Estados 
Membros em matéria de agências de notação de crédito 
 

a) Tomar nota da apresentação relativa ao Quadro Político de Apoio do MAAP aos 
Estados Membros sobre Agências de Notação de Crédito;   
 

b) Aprovar o Quadro Político de apoio do MAAP aos Estados Membros sobre Agências 
de Notação de Crédito e solicitar ao MAAP e à CUA que implementem os mecanismos 
de apoio do Quadro de Políticas para ajudar os Estados Membros a melhorar as suas 
notações de crédito;  
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c) Recomendar que o Quadro Político de Apoio aos Estados Membros sobre Agências 
de Notação de Crédito seja submetido para adopção na 35ª Sessão Ordinária da 
Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da UA, prevista para Fevereiro de 
2022; e 
 

d) Solicitar ao Secretariado do MAAP que reflicta as propostas dos Estados Membros, 
conforme indicado no parágrafo 23 do Relatório da Reunião de Peritos, na versão 
final do documento como base da sua aprovação. 

 
VI. EM relação aos Princípios e Directrizes Africanas sobre Governação Corporativa 
 

a) Tomar nota da apresentação sobre os Princípios e Directrizes Africanos sobre 
Governação Corporativa e solicitar que o MAAP envie o documento final aos Estados 
Membros para mais consultas e apresentar os comentários/subsídios ao Secretariado 
até 15 de Janeiro de 2022. 
 

b) Solicitar que a versão final do projecto de quadro que incorpora os comentários seja 
submetida aos Estados Membros até 4 de Fevereiro de 2022 para que os Estados 
Membros possam, pelo menos um mês antes do 5º CTE, para nossa apreciação e 
aprovação. 
 

VII. Sobre o Projecto do Legado da União Africana sobre Investimento da Diáspora 
 

a) Aprovar o relatório da CUA sobre o “Quadro Estratégico, Empresarial e Operacional 
para uma Sociedade Financeira da Diáspora Africana” como quadro para o projecto 
de legado da União Africana sobre investimento da diáspora; 
 

b) Recomendar que o “Quadro Estratégico, Empresarial e Operacional para uma 
Sociedade Financeira da Diáspora Africana” seja submetido para adopção na 35ª 
Sessão Ordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da UA, 
agendada para Fevereiro de 2022; 
 

c) Solicitar à CUA que realize um estudo de viabilidade sobre a criação da Sociedade 
Financeira da Diáspora Africana (SFDA), que abrangerá operações comerciais, 
planeamento e critérios de investimento, e aplicação e administração dos fundos da 
SSFDA; e 
 

d) Tomar nota das reservas de alguns Estados Membros em relação às recomendações 
das alíneas a) e b) supra. 
 

VIII. Relativamente ao lançamento do Relatório Estatístico das Receitas de 2021 
 

a) Elogiar a Comissão da União Africana (CUA), o Fórum Africano de Administração 
Fiscal (ATAF) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) pela produção do Relatório de 2021 sobre Estatísticas de Receitas em África, 
uma publicação anual que fornece estatísticas precisas, completas e fiáveis sobre as 
receitas públicas para o desenvolvimento da política fiscal; e 
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b) Incentivar os Estados Membros que não fazem parte da iniciativa de estatística de 
receitas a aderir, uma vez que contribui para melhorar a mobilização de recursos 
internos, tal como estabelecido na Agenda 2063 da União Africana.  
 

IX. Sobre o Lançamento das Iniciativa de Finanças Inteligentes e Banca Digital para 
as MPME 
 

a) Acolher com apreço o lançamento da iniciativa de “Finanças Inteligentes e Banca 
Digital para as MPME” que dará acesso a produtos e serviços financeiros acessíveis 
ao nível das bases em todo o continente. 
 

b) Incentivar a Comissão da UA e o Grupo AeTrade a promover e facilitar a inclusão 
digital e financeira em colaboração com o sector público e privado, instituições 
financeiras de desenvolvimento em África, bem como organizações internacionais 
relevantes e Endossar os objectivos do Memorando de Entendimento entre a União 
Africana e o Grupo AeTrade por forma a implementar iniciativas de capacitação digital, 
incluindo a plataforma Sokokokuu como um facilitador para as PME, mulheres e 
jovens para que tenham acesso aos mercados regionais, continentais e globais; 
 

c) Felicitar S.Ex.ª Hailemariam Desalegn, antigo Primeiro-Ministro da Etiópia, pela sua 
nomeação como Presidente do Conselho de Administração do Grupo AeTrade e pelas 
bases criadas durante os últimos três anos sob a sua liderança como Patrono. 
 

X. Relativamente ao apoio à reposição da Associação Internacional para o 
Desenvolvimento (IDA20) do Banco Mundial 
 
Reiterar o nosso apoio à reposição de 93 mil milhões de dólares à Associação 
Internacional para o Desenvolvimento do Banco Mundial (IDA20) e comprometer-se 
a continuar a promover a afectação de dois terços dos fundos a África.  

 
Realizada virtualmente, em 17 de Dezembro de 2021 
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PROJECTO DE 
DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DA QUARTA (4.ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 

COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE FINANÇAS, ASSUNTOS MONETÁRIOS, 
PLANIFICAÇÃO ECONÓMICA E INTEGRAÇÃO, REALIZADA EM MAIO DE 2021 E 

DA SEGUNDA (2.ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE FINANÇAS, ASSUNTOS MONETÁRIOS, PLANIFICAÇÃO 

ECONÓMICA E INTEGRAÇÃO, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021 

O Conselho Executivo, 

1. TOMA NOTA dos Relatórios e das Declarações da Quarta (4.ª) Sessão Ordinária 
do Comité Técnico Especializado de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação 
Económica e Integração, realizada em Maio de 2021 e da segunda (2.ª) Sessão 
Extraordinária do Comité Técnico Especializado de Finanças, Assuntos Monetários, 
Planificação Económica e Integração, realizada em Dezembro de 2021; 

2. FELICITA o CTE pela deliberação sobre o tema crucial de Desenvolvimento de 
Cadeias de Valor Integradas e Complementares para uma recuperação sustentável 
e Reforço da operacionalização da ZCLCA, à medida que o continente enfrenta os 
efeitos adversos da pandemia da COVID-19; 

3. ADOPTA os Relatórios e as Declarações da Quarta (4.ª) Sessão Ordinária do CTE 
e da 2.ª Sessão Extraordinária do CTE; 

4. ADOPTA IGUALMENTE a criação de uma Plataforma Continental sobre Questões 
Fiscais Africanas destinada a melhorar a Mobilização de Recursos Internos e 
combater os Fluxos Financeiros Ilícitos no continente e solicitou à Comissão e às 
partes interessadas envolvidas a iniciarem a preparação das reuniões anuais do 
Subcomité; INCENTIVA os Estados-membros a utilizarem o Subcomité para 
discutir e chegar a acordo sobre uma abordagem conjunta nas negociações sobre 
os direitos e questões fiscais com a comunidade internacional; e SOLICITA à CUA, 
ao Fórum Africano de Administração Fiscal (ATAF) bem como outras partes 
interessadas relevantes a intensificarem a sua colaboração na prestação da 
assistência técnica necessária aos Estados-membros visando a melhoria da 
Mobilização de Recursos Internos e do combate aos Fluxos Financeiros Ilícitos; 

5. ADOPTA o Estatuto do AIMEC e solicita à CUA a finalizar a estrutura e o orçamento 
do AIMEC, em colaboração com o Comité dos Representantes Permanentes; 

6. ADOPTA AINDA o Estatuto do STATAFRIC e do PANSTAT; APROVA os Termos 
de Referência da criação do Subcomité de Registo Civil e Estatísticas Vitais 
(CRVS); e SOLICITA à CUA a acelerar a operacionalização do Subcomité de 
CRVS; 

7. ADOPTA o Quadro de Políticas sobre o apoio do MAAP aos Estados-membros 
relativamente às Agências de Notação de Crédito e solicita ao MAAP e à CUA no 
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sentido de implementarem os mecanismos de apoio do Quadro de Políticas para 
ajudar os Estados-membros a melhorarem as suas notações de crédito; 

8. SOLICITA que a versão final do projecto de Princípios e Directrizes Africanos sobre 
Governação Corporativa, que incorpora os comentários, seja submetida aos 
Estados-membros o mais tardar até ao dia 04 de Fevereiro de 2022, para que os 
Estados-membros possam, pelo menos um mês antes da 5.ª Sessão do CTE, para 
nossa apreciação e aprovação; 

9. SOLICITA ao MAAP, em colaboração com a CUA, que volte a apresentar a 
proposta para o tema anual da UA, “melhorar o acesso ao capital global para um 
crescimento económico transformador acelerado”, ao Comité Min isterial sobre a 
Agenda 2063, que está mandatado a fazer a apreciação dos temas anuais da UA; 

10. ADOPTA o “Quadro Estratégico, Empresarial e Operacional para uma Corporação 
Financeira da Diáspora Africana” como o quadro para o projecto de legado da União 
Africana no domínio do Investimento da Diáspora;  

11. SOLICITA à CUA a levar a cabo um estudo de viabilidade sobre a criação da 
Corporação Financeira da Diáspora Africana (ADFC), que cubra as operações 
comerciais, planificação e critérios de investimento e a aplicação e administração 
dos fundos da ADFC;  

12. FELICITA a CUA, o ATAF e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) pela elaboração do Relatório sobre Estatísticas de Receitas 
em África para 2021, uma publicação anual, que apresenta dados estatísticos 
precisos, completos e fiáveis sobre as receitas públicas para o desenvolvimento da 
política fiscal; e 

13. INCENTIVA os Estados-membros que não fazem parte da iniciativa de estatísticas 
das receitas a aderirem, uma vez que esta contribui para a melhoria da mobilização 
de recursos internos, conforme estipulado na Agenda 2063 da União Africana;  

14. ACOLHE COM SATISFAÇÃO o lançamento da iniciativa de “Financiamento 
Inteligente e Banca Digital para as MPME”, que dará acesso a produtos e serviços 
financeiros a preços mais acessíveis a nível das bases em todo o continente; e 

15. INCENTIVA a Comissão da UA e o AeTrade Group a promoverem e facilitarem a inclusão 

digital e financeira em colaboração com o sector público e privado, instituições financeiras 
de desenvolvimento em África, bem como organizações internacionais relevantes; e 
APROVA o Memorando de Entendimento entre a União Africana e os objectivos do 
AeTrade Group para a implementação de iniciativas de reforço da capacidade no domínio 

digital, incluindo a plataforma Sokokuu como facilitador do acesso das PME, das mulheres 
e dos jovens aos mercados regional, continental e global; 

16. FELICITA Sua Excelência Sr. Hailemariam Desalegn, antigo Primeiro-Ministro da 
Etiópia, pela sua nomeação como Presidente do Conselho de Administração do 
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AeTrade Group e pela base lançada durante os últimos três anos sob a sua 
liderança como Patrono;   

17. REITERA o nosso apoio à reconstituição de 93 mil milhões de USD para a 
Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial (IDA20) e 
comprometemo-nos a continuar a defender que dois terços dos fundos sejam 
dedicados a África. 
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