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A. INTRODUÇÃO 
 
1. A 10ª reunião do Comité Ministerial de Acompanhamento da Implementação da 
Agenda 2063 realizou-se virtualmente, essencialmente, para receber o Segundo Relatório 
Continental Bienal sobre a implementação da Agenda 2063 e também para apreciar as 
recomendações e as questões levantadas durante a 9ª reunião. A reunião foi presidida pelo 
Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional S. E. Sr Vincent Biruta 
da República do Ruanda,. 

 
B. PARTICIPAÇÃO 

 
2. A reunião contou com a presença dos seguintes participantes: 

 
1. Ruanda 
2. Côte d’ Ivoire 
3. Argélia 
4. Egipto 
5. Guiné Equatorial 
6. República Democrática do Congo 
7. Gana 
8. Maurícias 
9. Marrocos  
10. África do Sul 
11. Togo 
12. Tunísia 
13. Zâmbia 
14. Quénia 
15. CUA 
16. AUDA-NEPAD 
17. UNECA 
18. MAAP 
19. ACBF 
20. TADHP 

 
C. AGENDA 

 
3. A reunião adoptou a seguinte agenda: 

 
1. Discurso de Abertura. 
2. Apreciação do Projecto de Agenda. 
3. Apresentação do Segundo Relatório Continental sobre a Implementação da Agenda 

2063. 
4. Projecto de Decisão do Segundo Relatório Continental sobre a implementação da 

Agenda 2063. 
5. Diversos 
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D. DISCURSO DE ABERTURA 
 

4. Em nome do Presidente da Comissão da União Africana, S. E. Sr. Moussa Faki 
Mahamat, a Vice-presidente da Comissão, S. E. Dra. Monique Nsanzabaganwa deu as 
boas-vindas a todos os participantes à reunião e agradeceu ao Comité Ministerial de 
Acompanhamento pela orientação prestada. Agradeceu também a todos os Estados 
Membros que apresentaram relatórios nacionais. A DCP informou a reunião que a revisão 
dos documentos, de acordo com a recomendação da reunião anterior, foi concluída. 
 
5. No seu discurso de abertura, o Presidente da reunião deu as boas-vindas aos 
Membros e recordou o resultado da 9ª reunião, que analisou e forneceu orientações para a 
nota conceptual sobre a avaliação do Primeiro Plano Decenal de Implementação, 
formulação do Segundo Plano Decenal de Implementação da Agenda 2063, orçamento 
proposto e o projecto de decisão. O Presidente também reconheceu os Estados Membros 
que voluntariamente quiseram partilhar as suas experiências na implementação e 
elaboração de relatórios sobre a Agenda 2063.  

  
E. APRECIAÇÃO E ADOPÇÃO DO PROJECTO DE AGENDA 

 
6. A Agenda foi adopta sem emendas.  
 
F. APRESENTAÇÃO DO SEGUNDO RELATÓRIO BIENAL CONTINENTAL SOBRE 

A IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2063 
 
7. S.E. Dr. Ibrahim Assane Mayaki, o CEO da AUDA-NEPAD, apresentou o Segundo 
Relatório Continental Bienal sobre a implementação da Agenda 2063. 
 
8. A apresentação cobriu principalmente o desempenho do Continente nas sete 
aspirações e vinte objectivos. A apresentação também capturou as lições aprendidas com 
o segundo relatório Bienal sobre a implementação da Agenda 2063, principalmente a 
apropriação da Agenda de desenvolvimento, disseminação e a capacidade de implementar 
a Agenda 2063.   
 
9. A apresentação foi complementada pelos Estados Membros que voluntariamente 
quiseram partilhar as suas experiências na implementação e elaboração de relatórios sobre 
a Agenda 2063. Estes foram o Gana, Quénia, Maurícias, Togo, Tunísia e Zâmbia, num 
painel moderado pelo Prof. Eddie Maloka, CEO da MAAP. 

 
10. Partilharam experiências nas áreas do reforço do planeamento de emergência e da 
preparação, o significado de ter uma forte colaboração multi-sectorial nacional e 
subnacional, a promoção de tecnologias modernas de informação e comunicação e a 
necessidade de haver um desenvolvimento sustentado, guardado por processos 
democráticos e inclusivos que envolvam os jovens.   
  
11. As áreas em que os Estados Membros expressaram a necessidade de apoio incluem 
o reforço da capacidade de dados administrativos e de todo o ecossistema de dados, 
reforço da capacidade de fabrico e industrialização, aumento da conectividade dos 



EX.CL/1339(XL) 
Pág. 3 

 

 
 

Pequenos Estados Insulares Africanos em Desenvolvimento com a África continental, 
reforço das infra-estruturas de transportes e a renovação do sector agrícola através da 
melhoria das ligações da cadeia de valor.  
 
12. Os Estados Membros sublinharam a necessidade de aprofundar a integração 
económica, desenvolver estratégias nacionais contínuas para mitigar o impacto da 
pandemia da Covid-19, pelo aumento do financiamento de programas de solidariedade 
social, desenvolvimento de parcerias, reforço de programas de redes de segurança e 
investimento em programas de infra-estruturas. Foi apresentada uma proposta de 
afectação de 0,1 % do orçamento nacional para a elaboração de relatórios. 

 
13. Os Ministros fizeram os seguintes comentários: 

 
▪ Registaram-se progressos notáveis na implementação da Agenda 2063, mas todos 

os Estados Membros deverão, no futuro, apresentar os seus relatórios a nível 
nacional. 

▪ É necessário rever a definição de projectos emblemáticos para estabelecer uma 
ligação com a transformação estrutural que está atrasada, embora a implementação 
de alguns projectos emblemáticos da Agenda 2063 pareça estar a ter excelentes 
resultados. 

 
14. Relativamente ao Orçamento para a avaliação do Primeiro Plano Decenal de 
Implementação da Agenda 2063 e formulação do Segundo Plano Decenal de 
Implementação da Agenda 2063, os Ministros sugeriram que o parágrafo sobre o orçamento 
para a avaliação do Primeiro Plano Decenal de Implementação e a formulação do Segundo 
Plano Decenal de Implementação da Agenda 2063 seja alterado.  

 
15. Os Ministros também analisaram o projecto de decisão do Comité Ministerial de 
Acompanhamento sobre a implementação da Agenda 2063. A reunião propôs a fusão das 
decisões da reunião de 31 de Janeiro de 2022 com as da 9ª reunião realizada em 21 de 
Dezembro de 2021, para apreciação do Conselho Executivo. 

 

16. Ao considerar esta decisão que se refere à Comissão da UA juntamente com a AU-
AUDA-NEPAD na liderança do processo de Avaliação do Primeiro Plano Decenal de 
Implementação da Agenda 2063 e o desenvolvimento do Segundo Plano Decenal de 
Implementação da Agenda 2063, alguns Estados Membros propuseram a Inclusão de 
Mecanismos Regionais na avaliação, enquanto outros sugeriram que os Mecanismos 
Regionais se ocupassem principalmente de questões de Segurança e, por conseguinte, 
não poderiam ser incluídos na Avaliação.  

 

17.  A proposta de inclusão da operacionalização do Grande Museu de África (GMA) nas 
recomendações foi observada como uma duplicação de uma recomendação análoga 
apresentada no recente relatório do Subcomité da NEPAD.  

      

18. A Comissão forneceu as seguintes respostas e esclarecimentos aos comentários e 
observações feitas pelos Ministros sobre o projecto de decisão: 
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▪ Os projectos de propostas de decisão da 9ª e 10ª reunião serão fundidos. 
▪ Projecto de decisão sobre as implicações orçamentais da avaliação do Primeiro 

Plano Decenal de Implementação e a formulação do Segundo Plano Decenal de 
Implementação da Agenda 2063 deve ser alterado.  

 
G. RECOMENDAÇÕES 

 
19. O Comité fez as seguintes recomendações: 
 

i) A Comissão deve rever os projectos de decisão tendo em consideração os 
comentários feitos pelos membros do Comité Ministerial e apresentá-los 
durante a próxima reunião. 

 
H. DIVERSOS 

 
20. Não foi introduzido nenhum ponto adicional. 
 
I. MOÇÃO DE AGRADECIMENTO DA VICE-PRESIDENTE 

 
21. A Vice-presidente da Comissão agradeceu ao Presidente por orientar a reunião e as 
deliberações, de uma forma muito favorável e produtiva. Agradeceu igualmente a todos os 
participantes pelos seus valiosos comentários e opiniões. 

 
22. Além disso, a Vice-presidente reconheceu as orientações fornecidas pelo Comité 
para a avaliação do Primeiro Plano Decenal de Implementação e a formulação do Segundo 
Plano Decenal de Implementação da Agenda 2063. 
 
J. OBSERVAÇÕES FINAIS DO PRESIDENTE DO COMITÉ 

 
23. Nas suas observações finais, o Presidente agradeceu aos membros do Comité pela 
sua presença e participação activa nos debates. O Presidente do Comité informou a reunião 
de que um relatório detalhado da reunião será elaborado e enviado juntamente com o 
projecto revisto de decisão, que será apresentado ao Conselho Executivo. 
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