
 
 

AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA  P. O. Box 3243    Telephone :   011-551 7700    Fax :  011-551 7844 
website :   www. africa-union.org 

 CP9055 

 

CONSELHO EXECUTIVO 
Vigésima Segunda Sessão Ordinária 
21 – 25 de Janeiro de 2013 
Adis Abeba, ETIÓPIA 
 

EX.CL/751 (XXII)viii 
Original: Francês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ SOBRE A NEPAD



CP9055 
 

 

AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA  P. O. Box 3243    Telephone :   011-551 7700    Fax :  011-551 7844 
website :   www. africa-union.org 

  

SEXTA REUNIÃO DO SUBCOMITÉ 
DO CRP PARA A NEPAD 
08 DE JANEIRO DE 2013 
ADIS ABEBA, ETIÓPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO 



Pág.1 
 

 
I. INTRODUÇÃO 
 
1. A Sexta Reunião do Subcomité dos Representantes Permanentes (CRP) para a 
NEPAD foi realizada a 08 de Janeiro de 2013, na Comissão da União Africana, em Adis 
Abeba, Etiópia. 

 
II. PARTICIPAÇÃO 

 
2. Estiveram presentes na reunião os representantes dos seguintes Estados-
membros: África do Sul, Argélia, Benim, Burundi, Etiópia, Mali, Namíbia, Nigéria, 
Uganda, Ruanda, Senegal, Chade e Tunísia. 

 
3. A Comissão da União Africana e a Agência de Planificação e Coordenação da 
NEPAD estiveram igualmente representados na reunião. 
 
III. ADOPÇÃO DA AGENDA 
 
4. A reunião adoptou a seguinte agenda: 
 

i Palavras introdutórias do Presidente; 
 

ii Adopção da agenda; 
 

iii Relatório sobre as actividades da Agência de Planificação e Coordenação 
da NEPAD (APCN) no período de Julho a Dezembro de 2012; 
 

iv Relatório sobre as actividades implementadas pela Unidade de 
Coordenação da NEPAD no período de Julho a Dezembro de 2012; 
 

v Relatório da 19ª reunião do Fórum da Parceria com a África (FPA), 
realizada a 03 de Dezembro de 2012, em Cotonou, Benin; 
 

vi Relatório sobre os resultados das Cimeiras do G8 e do G20, apresentado 
pelo Director Executivo da NEPAD; 
 

vii Relatório da 1ª reunião do Comité Directivo da Parceria Global de Busan, 
que decorreu de 5 a 6 de Dezembro de 2012, em Londres, Reino Unido; 
 

viii Diversos: 
 

a. Avaliação do FPA; 
b. Centro Meles Zenawi para o Desenvolvimento Sustentável de África; 
c. Apresentação, ao Subcomité do CRP para Estruturas, de dois postos P2 

da Unidade de Coordenação da NEPAD, aprovados pelo Subcomité do 
CRP para a NEPAD  
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IV. ABERTURA 
 
5. No seu discurso de abertura, Sua Excelência Abd-El-Naceur BELAID, 
Embaixador da República Democrática e Popular da Argélia e Representante 
Permanente junto da União Africana, depois de agradecer aos membros do Subcomité 
pela sua presença maciça e dedicada nesta 6ª reunião do Subcomité do CRP para a 
NEPAD, apresentou as suas felicitações para o novo ano de 2013 aos membros do 
Subcomité. Ele congratulou-se pelas relações positivas e frutuosas existentes entre a 
Agência e os membros do Subcomité assim como pelo compromisso e pela seriedade 
da Agência no cumprimento da sua missão. Saudou a presença, nesta reunião, de S.E 
Dr. Mayaki, Director Executivo da Agência da NEPAD, o que testemunha a importância 
que ele atribui a estas reuniões do Subcomité do CRP para a NEPAD. Ele realçou que 
a parceria frutuosa entre o Subcomité e a Agência da NEPAD é, em grande medida, o 
resultado do trabalho e da contribuição do Dr. Em nome do Subcomité, ele agradeceu 
ao Dr. Mayaki pelo excelente trabalho realizado no seio da NEPAD. A terminar, ele 
sublinhou que, graças a este trabalho e aos resultados positivos alcançados, a Agência 
tornou-se uma referência e uma estrutura credível ao serviço da NEPAD e da União 
Africana.  
 
V. DECORRER DA REUNIÃO  
 

1. Relatório sobre as actividades da Agência de Planificação e Coordenação 
da NEPAD para o período de Julho a Dezembro de 2013 

 
Apresentação  
 
6.  O Dr. Mayaki, antes de proceder à apresentação do relatório sobre as 
actividades da Agência, agradeceu ao Presidente do Subcomité pelas palavras 
amáveis que lhe endereçou assim como à Agência da NEPAD. Em seguida, recordou o 
historial e o contexto dentro do qual a NEPAD foi elaborada e criada. Em fim, ele 
forneceu a lista dos documentos de trabalho submetidos aos membros do Subcomité. 
Na sua apresentação propriamente dita, referiu-se, em primeiro lugar, ao mandato da 
Agência, antes de apresentar a estrutura do relatório, que é articulada em torno de dois 
aspectos, designadamente: (i) os principais resultados e o impacto decorrente das 
actividades programáticas da Agência, e (ii) a gestão financeira da Agência. Ele 
sublinhou que as actividades da Agência foram realizadas no quadro do seu Plano 
Estratégico 2010-2013, extraído do Plano Estratégico da Comissão da União Africana. 
O Plano Estratégico da Agência, em processo de elaboração, terá igualmente como 
fonte o próximo Plano Estratégico da União Africana. A Agência da NEPAD está 
plenamente envolvida na elaboração deste Plano Estratégico da União Africana. De 
igual modo, referiu que as operações financeiras da Agência foram efectuadas em 
conformidade com as normas e os procedimentos da Comissão da União Africana, 
sendo que as diferentes auditorias produziram pareceres positivos sobre a gestão 
financeira da Agência.  
 
7.  No que diz respeito aos principais resultados e ao impacto das actividades 
programáticas da Agência da NEPAD durante o período em análise, o Dr. Mayaki 
sublinhou que se trata fundamentalmente das seguintes áreas:  
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- Agricultura, segurança alimentar e nutrição: As actividades da Agências 
realizadas neste domínio se inscrevem essencialmente no Programa Alargado 
de Desenvolvimento da Agricultura em África (PDDAA). Os esforços envidados 
pela Agência visam fundamentalmente apoiar as Comunidades Económicas 
Regionais (CER´s) na definição das estratégias regionais. Uma vez estas 
estratégias regionais definidas, a Agência desloca-se concretamente aos 
Estados-membros para ajudar na definição dos planos nacionais, designados 
‘’compacto’’. Depois da elaboração dos planos nacionais, a Agência procede à 
mobilização de parceiros com vista ao financiamento e à criação dos 
mecanismos de acompanhamento/avaliação. Com efeito, a NEPAD é o 
instrumento que materializa o PDDAA aos níveis regional e nacional. Durante o 
período em análise, a Agência da NEPAD expandiu o seu apoio ao reforço de 
capacidades em três Estados-membros, no quadro dos esforços que visam a 
luta contra a insegurança alimentar no Sahel. Neste contexto, cinco países estão 
actualmente a implementar programas nacionais de alimentação escolar, 
usando insumos agrícolas produzidos localmente. No âmbito do programa da 
pesca, a Agência reforçou as capacidades dos pescadores e lutou contra a 
pesca ilegal. Quanto ao programa ‘’Terr Africa’’, de gestão dos recursos naturais 
e do desenvolvimento sustentável, a Agência prestou o seu apoio às CER´s e 
aos países na mobilização de recursos, tendo constituído organizações da 
sociedade civil em matéria da gestão sustentável dos solos, no quadro das 
alterações climáticas. 
. 

- Integração regional e infra-estruturas: Depois de apresentar a Iniciativa 
Presidencial para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (PICI), com todos os 
projectos que a compõem e os seus diferentes domínios, o Dr. Mayaki deu uma 
explicação sobre o mecanismo de implementação . Neste domínio, a Agência da 
NEPAD trabalha em estreita colaboração com a Comissão da União Africana e 
os pontos focais de diferentes projectos. No intervalo de duas reuniões dos 
pontos focais, a Agência da NEPAD envia uma equipa para o terreno, a fim de 
facilitar a implementação. Durante o período em análise, a Agência da NEPAD 
deu uma contribuição no domínio das Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (NTIC´s), com vista à redução do fosso digital dos países 
africanos. Neste contexto, a Agência contribuiu para o lançamento, em Banjul, 
da fibra óptica submarina ACE, com uma capacidade de 5,12 PAD, 
estabelecendo a ligação entre vários países s. Sete países da costa ocidental de 
África foram conectados recentemente a esta fibra óptica. 
 

- Desenvolvimento humano: Uma estratégia de 10 anos (2013-2023) e um plano 
de acção para a ciência, tecnologia e a inovação estão em processo de 
elaboração pela Agência da NEPAD. Estes dois instrumentos vão incidir no 
desenvolvimento de melhores infra-estruturas, melhoria de competências 
técnicas e na promoção do empreendedorismo. Assim, a Agência mobilizou um 
montante de 240.570$US, proveniente da uma fundação privada , com vista a 
trabalhar sobre a análise dos sistemas de regulamentação de biotecnologias em 
África e o seu envolvimento na segurança alimentar e na melhoria dos meios de 
subsistência nas zonas rurais. No domínio da biossegurança, a Agência da 
NEPAD criou, em Ouagadougou, Burkina Faso, um centro de formação de 
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reguladores, a fim de ajudar os Estados-membros a fazer melhores escolhas em 
matéria de biotecnologia. 
 

- Reforço de capacidades: A Agência está a trabalhar com a Comissão no quadro 
do processo pós-Busan sobre a eficácia do desenvolvimento. Neste contexto, foi 
criado um grupo de Peritos em Desenvolvimento, composto por 150 membros, 
cobrindo todo o Continente, a fim de ajudar os Estados-membros na 
implementação das suas reformas institucionais. A Agência da NEPAD está 
igualmente a trabalhar em estreita colaboração com a Comissão da União 
Africana com vista a coordenar a posição africana no quadro da elaboração da 
Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Durante o período em análise, a Agência 
coordenou a elaboração do primeiro relatório sobre as perspectivas do 
desenvolvimento de capacidades em África, cuja publicação está agendada para 
2013. De igual modo, a Agência intensificou as interconexões entre o 
financiamento do desenvolvimento, a cooperação sul/sul e a cooperação 
triangular. 
 

- Desenvolvimento do género: Com a implementação de projectos relativos ao 
emponderamento da mulher, financiados pelo fundo espanhol, mais de 20.135 
mulheres e 2.064 homens beneficiaram directamente do fundo, com vista à 
realização de actividades geradoras de rendimentos nas zonas rurais. Neste 
contexto, várias parcerias foram assinadas em mais de 30 países com os 
Estados-membros, a sociedade civil e as mulheres empreendedoras. A Agência 
criou também um centro de incubação para ajudar as mulheres na melhor 
concepção dos seus projectos. 

 
- Gestão de conhecimentos e desenvolvimento de estratégias e políticas: Neste 

domínio, a Comissão da União Africana e a Agência da NEPAD intensificaram a 
sua colaboração com vista a atingir níveis mais elevados de coordenação, de 
coerência e de sinergias. A Agência está a trabalhar em estreita colaboração 
com a Comissão da União Africana para a elaboração do Plano Estratégico da 
União Africana. De igual modo, foi realizado um trabalho com a Comissão 
Económica das Nações Unidas para África (CEA) e o Banco Mundial, tendo em 
vista o estabelecimento de uma estratégia de gestão de conhecimentos a longo 
prazo.  

 
- Parceria e mobilização de recursos: Nesta área, a Agência da NEPAD facilitou o 

envolvimento da NEPAD na gestão de fluxos financeiros ilícitos, em colaboração 
com a CEA e o Comité Directivo da NEPAD, em ênfase na monitorização da 
eficácia, a confiscação e a recuperação de bens roubados em África. No quadro 
do reforço das parcerias, a Agência negociou com sucesso a próxima fase da 
cooperação com a Alemanha para o período 2014-2016, com enfoque no reforço 
das capacidades técnicas da Agência e na integração regional.  

 
Resumo dos debates  
 
8. O Subcomité felicitou-se pela excelente apresentação do relatório das 
actividades da Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD, feita pelo Dr. 
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Mayaki, referente ao segundo semestre de 2012. O Subcomité exprimiu a sua 
satisfação pela qualidade do relatório, que engloba todos os domínios, ilustrando 
claramente os esforços envidados na implementação da NEPAD. De acordo com o 
Subcomité, os resultados enumerados confortam a credibilidade da NEPAD perante os 
parceiros e reforçam o optimismo sobre a realização dos projectos. O Subcomité 
congratulou-se também pela boa direcção tomada na transformação dos objectivos da 
NEPAD em realidade no terreno. Por conseguinte, o Subcomité recomendou que este 
relatório seja enviado a todos os Estados-membros da União Africana como anexo ao 
relatório do Subcomité.  
 
9. Durante o debate, os membros do Subcomité levantaram algumas 
preocupações, designadamente a harmonização das regulamentações industriais em 
matéria da medicina e farmácia assim como a necessidade de desenvolver a indústria 
farmacêutica em África. O Subcomité recomendou que o processo de harmonização 
dos regulamentos não se limite apenas às Comunidades Económicas Regionais, mas 
também seja expandido ao nível continental. O Dr. Mayaki exprimiu o seu acordo 
relativamente a estas preocupações, tendo dito que a melhor via para a industrialização 
é aquela que passa pela integração regional e pelo mercado comum africano. Segundo 
o Dr. Mayaki, a industrialização é uma necessidade em África, pois não se pode 
desenvolver, por exemplo, a agricultar sem se pensar na agro-indústria. Ele sustentou 
que a criação de uma indústria farmacêutica em África está ao alcance do Continente. 
Sublinhou também que a industrialização constitui uma alavanca para o 
desenvolvimento e que, sem a industrialização, a África estará marginalizada. O 
Subcomité levantou a questão relativa à importância das infra-estruturas para a 
integração de África, a título de exemplo, o Corredor Dakar-Djibouti. O Subcomité 
exprimiu o desejo de obter informações sobre esta matéria, tendo proposto que a pista 
da parceria público-privada seja explorada. A respeito desta questão, o Dr. Mayaki 
esclareceu que alguns segmentos do corredor ainda não estão maduros e o projecto 
poderá avançar, em função dos dados disponíveis. Ele disse que a construção de 
corredores dará um impulso para acelerar o desenvolvimento bem como o comércio 
intra-africano. Reconheceu a fraqueza de África em matéria da parceria público-
privada, tendo manifestado o desejo de que sejam envidados esforços neste sentido 
em termos de capacitação. O Subcomité encorajou igualmente a Agência para dar 
prosseguimento ao processo de harmonização de programas, em colaboração com a 
Comissão da União Africana, pois, de acordo com o Subcomité, persistia antigamente a 
impressão de duplicação de programas. A esta preocupação do Subcomité, o Dr. 
Mayaki assegurou que o trabalho prossegue, tendo sido atribuídas responsabilidades a 
determinados sectores, principalmente as Infra-estruturas com o PIDA e a Agricultura 
com o PDDAA. O Subcomité apoiou igualmente o papel de advocacia desempenhado 
pela Agência em prol da mobilização de recursos para a implementação da NEPAD. De 
igual modo, o Subcomité recomendou com insistência que o processo gradual da 
implementação da estrutura organizacional da Agência da NEPAD lhe seja respeitado. 
A terminar, o Subcomité sublinhou que a Agência deverá concentrar-se em programas 
que têm um real impacto regional e continental. 
 
Recomendações  
 
10. Após os debates, o Subcomité formulou as seguintes recomendações: 
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a. Prosseguimento do processo de harmonização de programas com a 

Comissão da União Africana; 
 

b. Respeito do processo gradual no quadro da estrutura organizacional da 
Agência da NEPAD; 
 

c. A Agência da NEPAD deve concentrar-se em programas com um real 
impacto regional e continental; 
 

d. O relatório da Agência da NEPAD deve ser anexado ao relatório do 
Subcomité e distribuído a todos os membros do CRP; 
 

e. O processo de harmonização dos regulamentos farmacêuticos em África 
não seja limitado somente às regiões, mas também expandidos ao nível 
continental. 

 
2. Acompanhamento das actividades realizadas pela Unidade de 

Coordenação da NEPAD no período de Julho a Dezembro de 2012 
 
Apresentação  
 
11. A Unidade de Coordenação da NEPAD apresentou as actividades 
implementadas no período de Julho a Dezembro de 2012. Durante a apresentação, foi 
mencionado que a Unidade executou várias actividades ao longo do período em 
análise, nomeadamente a organização de reuniões sectoriais com os Departamentos 
da Comissão e as Direcções da Agência da NEPAD, efectuadas no quadro do 
acompanhamento da implementação das actividades conjuntas identificadas; 
preparação e participação nas reuniões do Secretariado conjunto assim como na 
reunião anual do Mecanismo de Coordenação Regional dos Organismos e das 
Agências das Nações Unidas que operam em África em apoio à União Africana e ao 
seu programa NEPAD; acompanhamento da implementação do programa decenal para 
o reforço das capacidades da União Africana e da NEPAD; acompanhamento da 
iniciativa para o desenvolvimento de capacidades; plataforma africana para a eficácia 
do desenvolvimento; coordenação da participação da Comissão na reunião do Comité 
Directivo da Parceria Global sobre a Eficácia do Desenvolvimento; participação no 
Fórum da Parceria com a África e preparação e participação nas reuniões dos órgãos 
de governação da NEPAD (Comité Directivo e Cimeiras dos Chefes de Estado e de 
Governo para a Orientação da NEPAD).  
 
12. No quadro da harmonização de programas, a Unidade de Coordenação da 
NEPAD organizou várias reuniões com os Departamentos da Comissão e as Direcções 
da Agência da NEPAD, tendo em vista fazer o acompanhamento do estado da 
implementação das actividades conjuntas identificadas durante a última sessão de 
harmonização dos programa de actividade. Estas reuniões sectoriais prosseguem, 
depois da Cimeira, com os Departamentos e as Direcções que ainda não foram 
visitados, com vista a obter-se uma ideia global da implementação das actividades 
conjuntas identificadas aquando da terceira sessão de harmonização. O documento 
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elaborado na sequência dessas reuniões sectoriais servirá de instrumento de trabalho 
para a quarta sessão de harmonização, a decorrer antes do final do primeiro semestre 
de 2013. 
 
13. A Unidade de Coordenação da NEPAD contribuiu igualmente para a preparação 
e participação nas reuniões organizadas no quadro da iniciativa para o reforço de 
capacidades e da plataforma africana para a eficácia do desenvolvimento. A este 
propósito, a Unidade deu o seu apoio à Agência da NEPAD na organização de 
reuniões para a elaboração do documento africano relativo às necessidades em termos 
do reforço de capacidades assim como do diálogo regional da África Ocidental sobre o 
processo pós-Busan, em Dar Es Salaam, Tanzânia, e em Sali, Senegal. 
 
14. No que diz respeito às actividades relativas ao Mecanismo de Coordenação 
Regional dos Organismos e Agências das Nações Unidas que operam em África em 
apoio à União Africana e ao seu programa NEPAD, a Unidade de Coordenação 
participou em várias reuniões do Secretariado conjunto e ajudou na organização da 
reunião anual do Mecanismo de Coordenação Regional. A Unidade de Coordenação 
da NEPAD contribuiu também para a finalização do plano de acção detalhado do 
programa decenal para o reforço de capacidades. As acções previstas no quadro desta 
actividade para os próximos seis meses referem-se ao acompanhamento da 
implementação do plano de acção do programa decenal para o reforço de capacidade 
assim como à monitorização do estudo relativo à avaliação das necessidades em 
matéria do reforço das capacidades da Agência da NEPAD.  
 
15. A Unidade de Coordenação deu igualmente a sua contribuição nos preparativos 
da participação da Comissão na primeira reunião do Comité Directivo da Parceria 
Global de Busan. Foi feita uma apresentação das conclusões da reunião do Comité 
Directivo pelo representante do Departamento dos Assuntos Económicos, que tomou 
parte na reunião que decorreu no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.  
 
16. A Unidade de Coordenação contribuiu também activamente na preparação da 
reunião 19º Fórum da Parceria com a África, realizada em Cotonou, Benin, sobre os 
fluxos financeiros ilícitos, assim como na organização das estruturas de governação da 
NEPAD, nomeadamente as reuniões do Comité Directivo e do Comité de Orientação 
dos Chefes de Estado e de Governo sobre a NEPAD.  
 
Resumo dos debates  
 
17. O Subcomité tomou nota da apresentação feita pela Unidade de Coordenação 
da NEPAD sobre as actividades realizadas pela Unidade no período de Julho a 
Dezembro de 2012. O Subcomité realçou com satisfação a implementação, pela 
Unidade de Coordenação, das recomendações feitas anteriormente. Felicitou-se 
particularmente pelo trabalho e pela qualidade do relatório apresentado pela Unidade 
de Coordenação. O Subcomité congratulou-se também pelos progressos registados no 
trabalho de coordenação e harmonização efectuado pela Unidade, em colaboração 
com a Agência da NEPAD. A terminar, o Subcomité encorajou a Unidade de 
Coordenação para manter este ritmo de trabalho. 
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Recomendação  
 
18. Não houve um grande debate em torno do relatório da Unidade de 
Coordenação. Todavia, o Subcomité recomendou o seguinte: 
 
Deve ser dada continuidade ao trabalho realizado pela Comissão e pela Agência da 
NEPAD em matéria de harmonização. 
 

3. Informação sobre os resultados da 19ª reunião do Fórum para a 
Parceria com a África  

 
Apresentação  
 
19. A Unidade de Coordenação fez uma apresentação resumida das conclusões da 
19ª reunião do Fórum de Parceria com a África, realizada a 3 de Dezembro de 2012, 
em Cotonou, Benin. O tema geral do Fórum foi «Fluxos Financeiros Ilícitos” Na 
apresentação feita pela Unidade da Coordenação, constatou-se que o Fórum sublinhou 
a importância de serem resolvidos os problemas relativos aos fluxos financeiros ilícitos, 
pois estes reduzem os recursos internos de que dispõem os governos africanos para a 
promoção de um crescimento económico sustentável, inclusivo e alcançar os ODM. O 
Fórum felicitou-se igualmente pela iniciativa tomada pelas autoridades africanas de 
criar o Painel de Alto Nível sobre os Fluxos Financeiros Ilícitos, liderado por Sua 
Excelência Thabo Mbeki, antigo Presidente da República da África do Sul. O Fórum foi 
informado sobre os trabalhos realizados pelo Painel de Alto Nível. O Fórum constatou 
que, para resolver os problemas relativos aos fluxos financeiros ilícitos, os governos 
africanos, os seus parceiros internacionais assim como os investidores africanos e 
estrangeiros deverão realizar uma acção colectiva. O Fórum felicitou-se pela atenção 
prestada a este fenómeno nas reuniões internacionais, principalmente do G20. O 
Fórum sublinhou também a necessidade de reforçar a vontade política e envolver, de 
uma forma contínua, a África nos processos internacionais mais vastos. O Fórum 
sublinhou igualmente o papel essencial desempenhado pelos organismos regionais, 
nomeadamente o Fórum Africano para a Administração Fiscal. 
 
20. O Fórum debruçou-se especificamente sobre as questões da luta contra a 
fraude fiscal internacional; a melhoria da transparência comercial; a luta contra o 
branqueamento de capitais e a restituição dos bens roubados para a África.  
 
21. O Fórum constatou que muito ainda ficou por fazer no domínio do reforço da 
cooperação em matéria da recuperação dos bens roubados. O Fórum notou igualmente 
que os progressos realizados no domínio da recuperação estão muito longe das 
espectativas. A fim de facilitar a recuperação dos bens, o Fórum propôs o reforço das 
capacidades dos países destinatários assim como a consolidação da cooperação 
internacional e da entreajuda jurídica, em conformidade com as disposições da 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e da Convenção da União Africana 
sobre a Prevenção e a Luta contra a Corrupção.  
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Resumo dos debates  
 
22. O Subcomité tomou nota das conclusões da 19ª reunião do Fórum da Parceria 
com a África (FPA), apresentadas pela Unidade de Coordenação da NEPAD, a título 
informativo.  
 
23. Durante os debates que se seguiram, foi levantada a questão do impacto real do 
Fórum de Parceria com a África. No entanto, o Subcomité não se envolveu neste 
debate, pois a questão é da competência de um outro órgão. 

 
Recomendação  
 
24. Depois dos debates, o Subcomité recomendou o seguinte: 

 
Os Termos de Referência da avaliação do FPA devem ser anexados ao relatório do 
Subcomité e distribuídos a todos membros do CRP.  

 
4. Informação sobre os resultados da 1ª reunião do Comité Directivo da 

Parceria Global sobre a Eficácia do Desenvolvimento  
 
Apresentação  
 
25. Esta apresentação foi feita pelo representante do Departamento dos Assuntos 
Económicos, que esteve presente, em nome da Comissão, na reunião do Comité 
Directivo da Parceria Global de Busan. Na sua apresentação, ele informou que o 
Comité Directivo da Parceria Global de Busan realizou a sua 1ª reunião de 5 a 6 de 
Dezembro de 2012 em Londres, Reino Unido. O objectivo da reunião do Comité 
Directivo era essencialmente o de preparar a reunião ministerial da Parceria Global, 
agendada para 2013. O Comité Directivo examinou as questões relativas à visão e 
prioridades da Parceria Global, tendo em vista uma cooperação para o 
desenvolvimento eficaz; os avanços e os desafios na implementação dos 
compromissos de Busan, incluindo a plataforma relativa à partilha de conhecimentos; a 
organização do trabalho assim como a composição do Comité Directivo. 
 
26. No que diz respeito aos domínios prioritários sobre os quais o Comité Ministerial 
deverá trabalhar, o Comité Directivo identificou as seguintes áreas: mobilização de 
recursos; sector privado e partilha de conhecimentos. Ficou acordado que o Comité 
Directivo deve preparar os documentos de base para a reunião ministerial relativos aos 
domínios prioritários, antes de finais de Dezembro de 2012. 
 
27. A reunião do Comité Directivo debruçou-se igualmente sobre o pedido de 
algumas regiões, dentre as quais a África, no sentido de obter assentos adicionais no 
Comité Directivo. Ficou acordado que esta questão será discutida durante a reunião 
ministerial.  
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Resumo dos debates  
 
28. O Subcomité tomou nota da apresentação feita pelo representante do 
Departamento dos Assuntos Económicos.  
 
Recomendação  
 
29. O Subcomité não formulou nenhuma recomendação sobre este ponto.  

 
5. Informação sobre os resultados das Cimeiras do G8 e do G20 

 
Apresentação  
 
30. O Dr. Mayaki fez uma apresentação resumida das mensagens chave das 
Cimeiras do G8 e do G20. No que diz respeito ao G8, o Dr. Mayaki informou que foi 
estabelecida uma ligação entre o Programa Alargado de Desenvolvimento da 
Agricultura em África (PDDAA) e o investimento privado. A este propósito, o Presidente 
Obama propôs a criação de uma nova aliança sobre o investimento privado no sector 
da agricultura. Este novo programa, sob a designação de ‘’Nova Aliança’’ estará 
alinhado com o PDAA. 
 
31. O Dr. Mayaki mencionou também que a questão de infra-estruturas foi abordada 
nas conclusões do G8, numa perspectiva ligada à questão dos investimentos. 
 
32. Quanto ao G20, o Dr. Mayaki informou que foi dada ênfase a três pontos 
essenciais, nomeadamente: a necessidade de se dar primazia à inovação tecnológica 
ao nível do sector privado; a criação do emprego e a segurança alimentar.  
 
33. No que tange a inovação, foi criado um grupo de trabalho sobre as infra-
estruturas, inspirado no Programa de Desenvolvimento de Infra-estruturas em África 
(PIDA), presidido por um africano. Este grupo deverá trabalhar sobre a gestão do risco 
de os países africanos entrarem numa parceria público-privada com os bancos 
multilaterais de desenvolvimento. Esta cobertura de risco nos esquemas da parceria 
público-privada deverá ser feita em projectos regionais. 
 
34. A respeito da segurança, o Dr. Mayaki informou que deve ser dada ênfase à 
definição das prioridades nacionais. A zona do Sahel é, neste caso, a mais exposta às 
alterações climáticas. Sob este ponto de vista, a questão da segurança alimentar no 
Sahel poderá tornar-se um ponto muito importante. 
 
Resumo dos debates  
 
35. No final de um debate consensual, o Subcomité tomou nota da apresentação 
feita pelo Dr. Mayaki sobre as mensagens chave das Cimeiras do G8 e do G20.  
 
Recomendações  
 
36. Depois dos debates, o Subcomité recomendou o seguinte: 
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Deve ser dada uma atenção particular contínua, pela União Africana, à segurança 
alimentar no Continente, principalmente nas regiões ameaçadas pelos efeitos das 
alterações climáticas, dentre as quais a região do Sahel. 

 
VI. DIVERSOS  

 
37. No ponto relativo às questões diversas, foram abordados três pontos a título 
informativo perante o Subcomité. Para além da avaliação do Fórum da Parceria com a 
África, tratou-se da proposta relativa à criação do Centro Meles Zenawi para o 
Desenvolvimento Sustentável bem como da análise, pelo Subcomité de Estruturas, da 
proposta de criação de dois postos P2 no seio da Unidade de Coordenação da NEPAD.  
 
38. O primeiro ponto, relativo à avaliação do FPA, foi apresentado pela Unidade de 
Coordenação da NEPAD. Com efeito, a Unidade informou que a avaliação do FPA 
prende-se coma sua eficácia em relação aos objectivos iniciais bem como ao seu 
impacto. O período coberto vai de Julho de 2009 a Dezembro de 2012. Para o efeito, 
foram recrutados dois consultores de alto nível, um dos quais do lado africano, na 
circunstância o antigo Secretário Executivo da Comissão Económica das Nações 
Unidas para África.  
 
39. O segundo ponto, relativo às questões diversas, que tem a ver com a proposta 
da criação do Centro Meles Zenawi para o Desenvolvimento Sustentável, foi 
apresentado pelo Dr. Mayaki, Secretário Executivo da NEPAD. Com efeito, a criação 
do referido centro tem em vista a valorização do pensamento e da visão do Primeiro-
ministro Meles Zenawi sobre o desenvolvimento de África. O centro estará instalado no 
seio da Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD. Esta ideia será submetida 
ao Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo sobre a NEPAD que, por 
seu turno, tomará uma decisão. O Subcomité acolheu com satisfação esta proposta, 
ficando claro que sua análise é da competência do Comité de Orientação dos Chefes 
de Estado e de Governo sobre a NEPAD. 
 
40. O último ponto neste capítulo, que se refere à criação de dois postos P2 no seio 
da Unidade de Coordenação da NEPAD, foi apresentado pela Unidade, a título 
informativo. Trata-se de postos aprovados pelo CRP, devendo ser submetidos à 
próxima reunião do Subcomité do CRP sobre Estruturas para aprovação formal, antes 
do lançamento do processo de recrutamento. 
 
VII. ENCERRAMENTO  

 
41. O discurso de encerramento foi pronunciado por Sua Excelência Abd-El-Naceur 
BELAID, Presidente do Subcomité para a NEPAD. 
 
42. No seu discurso de encerramento, o Dr. Mayaki exprimiu a sua gratidão aos 
membros do Subcomité pela honra que lhe atribuíram ao apresentar o relatório da 
Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD nesta reunião. No seu entender, 
este acto é um encorajamento e, ao mesmo tempo, um desafio. Ele tomou nota de 
todos os pontos evocados, devendo tomá-los em consideração para a melhoria da 
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implementação e da visibilidade de NEPAD. Terminou o seu discurso agradecendo, 
uma vez mais, aos membros do Subcomité pelo seu apoio e aconselhamento. 
 
43. Sua Excelência Abd-El-Naceur BELAID, por seu turno, agradeceu, em nome do 
Subcomité, ao Dr. Mayaki pelo trabalho realizado sucessivamente desde a sua 
nomeação na direcção do Secretariado, mais tarde da Agência da NEPAD. Ele referiu 
que a apresentação feita pelo Dr. Mayaki sobre as actividades da Agência de 
Planificação e Coordenação da NEPAD assim como o impacto dos projectos e 
programas da NEPAD deu prova da eficácia com a qual a Agência executou as suas 
atribuições, contribuindo para a promoção da imagem do programa da NEPAD. Ele 
felicitou, uma vez mais, a Agência e a Unidade de Coordenação pelos progressos 
importantes registados na implementação das actividades conjuntas que lhes foram 
confiadas assim como no quadro da coordenação e harmonização de programas. Ao 
recordar que a harmonização é um processo, ele encorajou a Agência e a Unidade de 
Coordenação para continuarem a trabalhar sobre a harmonização dos programas com 
todos os órgãos e outras instituições da União Africana.  
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