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RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ SOBRE A NEPAD

I. INTRODUÇÃO
1.
A quarta reunião do Subcomité dos Representantes Permanentes (CRP) sobre a
NEPAD realizou-se a 19 de Dezembro de 2011, na sede da Comissão da União
Africana, em Adis Abeba, Etiópia.
II. PARTICIPANTES
2.
Estiveram presentes na reunião os representantes dos seguintes Estadosmembros: Argélia, Benin, Burundi, Chade, Congo, Etiópia, Mali, Moçambique, Namíbia,
Ruanda, Senegal e Tunísia.
3.
Estiveram igualmente presentes na reunião a Comissão da União Africana e a
Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD.
III. ABERTURA
4.
No seu discurso de abertura, Sua Excelência Abd-El-Naceur BELAID,
Embaixador da República da Argélia e Representante Permanente junto da União
Africana, depois de agradecer aos membros do Subcomité, felicitou-se pela sua
presença em grande número nesta quarta reunião do Subcomité. Sublinhou que esta
presença demonstra o seu engajamento e o seu interesse na realização da missão do
Subcomité sobre a NEPAD. Ele congratulou-se igualmente pelo início da cooperação
promissora entre a Comissão da União Africana e a Agência de Planificação e
Coordenação da NEPAD, o que vai facilitar o processo de harmonização das
actividades e evitar a sobreposição e a duplicação de trabalhos prejudiciais à União.
IV. ADOPÇÃO DA AGENDA
5.

Foi adoptada a seguinte Agenda:
i

Palavras introdutórias do Presidente;

ii

Adopção da Agenda;

iii

Acompanhamento das actividades planificadas pela Unidade
Coordenação da NEPAD para o segundo semestre do ano de 2011;

iv

Acompanhamento das recomendações da última reunião do Subcomité do
CRP sobre a NEPAD;

v

Informação sobre o 17º Fórum de Parceria com a África, realizado em Adis
Abeba, e do 4º Fórum de Alto Nível de Busan, Coreia do Sul;

vi

Diversos.

de
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V. DECORRER DA REUNIÃO
1. Acompanhamento das actividades planificadas pela Unidade
Coordenação da NEPAD para a segunda metade do ano de 2011

de

Apresentação
6.
O Representante da Unidade de Coordenação da NEPAD apresentou a matriz
das acções implementadas durante o período de Junho a Dezembro de 2011. Na sua
apresentação, ele referiu que a Unidade executou várias actividades durante o período
de Junho a Dezembro de 2011, nomeadamente no quadro da harmonização dos
programas de trabalho entre a Comissão da UA e a Agência de Planificação e
Coordenação da NEPAD, o Mecanismo de Coordenação Regional dos Organismos e
Agências das Nações Unidas que trabalham em África em apoio à União Africana e ao
seu Programa NEPAD, o programa decenal para o reforço das capacidades da União
Africana e da NEPAD, a iniciativa para o desenvolvimento de capacidades e a
plataforma africana para a eficácia do desenvolvimento, o Fórum para a Parceria com
África e as reuniões dos órgãos de gestão da NEPAD (o Comité Directivo e a Cimeira
dos Chefes de Estado e de Governo de Orientação da NEPAD).
7.
No quadro da harmonização de programas, a Unidade de Coordenação da
NEPAD organizou a segunda sessão de harmonização de programas entre a
Comissão da UA e a Agência da NEPAD, realizada de 17 a 18 de Agosto de 2011, na
sede da Comissão, em Adis Abeba. Esta sessão permitiu a definição do quadro do
processo de harmonização de programas entre a Comissão e a Agência bem como a
criação de seis grupos temáticos, a saber: Gestão Estratégica, Agricultura, Nutrição e
Meio Ambiente, Infra-estruturas, Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento
Económico e Questões Transversais. A Unidade de Coordenação da NEPAD prevê a
elaboração, para os próximos seis meses, do programa de trabalho e a finalização dos
termos de referência dos grupos temáticos, realização da visita de trabalho dos
membros do Subcomité do CRP à sede da Agência da NEPAD e a efectivação de duas
reuniões dos grupos temáticos bem como a realização de duas sessões de
harmonização, das quais uma será consagrada à formação dos membros dos grupos
sobre o processo de harmonização. O representante da Unidade de Coordenação da
NEPAD destacou igualmente os obstáculos que poderão entravar o processo de
harmonização de programas entre a Comissão da UA e a Agência de Planificação e
Coordenação da NEPAD, designadamente a hesitação dos Departamentos da
Comissão e das Direcções da Agência em trabalhar em conjunto no quadro do
processo de harmonização, tendo em vista a evitar a duplicação e a sobreposição de
trabalhos nas respectivas actividades. O representante da Unidade de Coordenação da
NEPAD realçou igualmente o défice da capacidade actual da Unidade para fazer o
acompanhamento de todas as actividades de coordenação bem como do processo de
harmonização de programas.
8.
No que concerne a actividade relativa ao mecanismo de coordenação regional
dos Organismos e das Agências das Nações Unidas que trabalham em África, em
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apoio à UA e ao seu programa NEPAD, o representante da Unidade de Coordenação
referiu-se à realização de várias reuniões de coordenação em matéria de cooperação
entre a Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA) e a Agência da
NEPAD, nomeadamente a 12.ª Sessão do Mecanismo de Coordenação Regional,
realizada em Adis Abeba, de 21 a 22 de Novembro de 2011, cujo tema geral incidiu
sobre o reforço de capacidades, e as reuniões sub-regionais do mecanismo de
coordenação para a África Central, a África Oriental e África Ocidental. As acções
previstas pela Unidade de Coordenação, no quadro desta actividade, para os próximos
seis meses, dizem respeito ao acompanhamento das actividades dos grupos temáticos
definidas no âmbito deste mecanismo de coordenação bem como à participação
regular nas reuniões do secretariado conjunto do mecanismo de coordenação regional.
9.
A Unidade de Coordenação da NEPAD contribui igualmente na elaboração do
plano de acção do programa decenal para o reforço de capacidades da UA e da
NEPAD, através do processo de recrutamento de consultores, e participou activamente
no retiro para a elaboração do programa de trabalho decenal relativo ao reforço de
capacidades. A Unidade de Coordenação participará, nos próximos seis meses, no
quadro do secretariado conjunto do mecanismo de coordenação, nos trabalhos de
finalização do programa de trabalho, em colaboração com o Gabinete do Vicepresidente da Comissão da UA e a CEA. A Unidade de Coordenação contribuiu
igualmente na preparação do Fórum de Alto Nível sobre a eficácia da ajuda,
participando activamente nas reuniões preparatórias para a validação da posição
comum africana, nomeadamente na reunião Multi-Agências e na terceira reunião
consultiva sobre a eficácia do desenvolvimento. Durante os próximos seis meses, a
Unidade de Coordenação fará o acompanhamento, em colaboração com a Agência da
NEPAD, PNUD e o grupo de trabalho sobre a eficácia da ajuda, da implementação
efectiva da parceria global. A Unidade de Coordenação contribuiu igualmente para a
realização do 17.º Fórum para a Parceria com África, realizado em Adis Abeba, de 15 a
16 de Novembro de 2011. Durante os últimos seis meses, a Unidade de Coordenação
participou igualmente na preparação e na realização de diferentes reuniões das
estruturas de gestão da NEPAD, nomeadamente nas três reuniões do Comité Directivo
da NEPAD, em Junho de 2011, em Malabo, Guiné Equatorial, em Outubro de 2011, em
Rustenburg, África do Sul, e em Novembro de 2011, em Adis Abeba, Etiópia. A
Unidade de Coordenação contribuiu ainda na preparação e participação na Cimeira dos
Chefes de Estado e de Governo para Orientação da NEPAD, em Malabo, Guiné
Equatorial.
Resumo dos debates
10.
O Subcomité tomou nota da comunicação do representante da Unidade de
Coordenação da NEPAD sobre a matriz das acções realizadas no período de Junho a
Dezembro de 2011.
11.
O Subcomité exprimiu a sua preocupação relativamente ao não recrutamento de
uma parte de pessoal para a Unidade de Coordenação, na sequência nomeadamente
da saída do Coordenador principal para um outro posto. Para o Subcomité, a Unidade
de Coordenação da NEPAD deve ser apetrechada de pessoal com vista para
desempenhar correctamente o seu papel de interface. A este propósito, o Subcomité
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encorajou a Comissão a preencher o posto de Coordenador Principal bem como dois
postos de Oficiais de Programa, de categoria P2, para além do Funcionário Principal já
recrutado. O Subcomité convidou igualmente a Comissão a proceder à publicação
destas vacaturas. O Subcomité encorajou a Comissão a facilitar o trabalho da Unidade
de Coordenação, através da colaboração efectiva dos diferentes Departamentos no
processo de harmonização d programas entre a Comissão e a Agência da NEPAD.
12.
Alguns membros do Subcomité interrogaram-se sobre as possíveis duplicações
de actividades entre a Comissão e a Agência da NEPAD assim como as reais missões
da Unidade de Coordenação da NEPAD. A este propósito, a Comissão respondeu,
explicando ao Subcomité o papel de cada uma das entidades. Os Departamentos da
Comissão deverão concentrar-se principalmente nas políticas, a Agência da NEPAD no
desenvolvimento de programas, mobilização de recursos e facilitação da
implementação de programas e projectos. Por fim, a Unidade de Coordenação deverá
servir de interface entre os Departamentos da Comissão e a Agência da NEPAD. O
mandato real atribuído à Unidade de Coordenação da NEPAD é de: (i) servir de
interface entre os Departamentos da Comissão e a Agência da NEPAD; (ii) coordenar o
processo de integração da NEPAD nas estruturas e nos órgãos da União Africana; (iii)
fazer o acompanhamento das actividades da NEPAD; (iv) prestar apoio consultivo ao
Presidente da Comissão da UA sobre as questões relativas às actividades e iniciativas
da NEPAD; e (v) prestar apoio ao Presidente da Comissão da UA no seu papel de
supervisão da Agência da NEPAD.
13.
O Subcomité formulou igualmente as suas observações sobre a matriz
apresentada pelo representante da Unidade de Coordenação. O Subcomité solicitou
que seja introduzida na matriz uma coluna relativa aos resultados esperados em cada
actividade. O subcomité solicitou igualmente à Unidade de Coordenação para
apresentar na próxima reunião do Subcomité um plano de acção para um horizonte de
seis meses, a fim de lhe permitir avaliar os progressos alcançados pela Unidade de
Coordenação da NEPAD na implementação das suas actividades.
Recomendações
14.

No final dos debates, o Subcomité formulou as seguintes recomendações:
-

Os termos de referência da Unidade de Coordenação devem ser
escrupulosamente respeitados para fazer da Unidade um interface flexível e
eficiente entre a Comissão da UA e a Agência de Planificação e de
Coordenação da NEPAD;

-

A Unidade de Coordenação da NEPAD deve apresentar na próxima reunião
do Subcomité um plano de acção detalhado, para um horizonte de seis
meses, bem como os resultados esperados, a fim de permitir ao Subcomité
fazer o acompanhamento dos progressos registados pela Unidade de
Coordenação na implementação das suas actividades;

-

A Comissão da União Africana deve tudo fazer para o preenchimento dos
diferentes postos vagos da Unidade de Coordenação da NEPAD, tendo em
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vista lhe permitir o cumprimento pleno e eficaz da sua missão de interface
acima mencionada.
2. Acompanhamento das recomendações da última reunião do Subcomité do
CRP sobre a NEPAD
Apresentação
15.
O representante da Unidade de Coordenação fez uma apresentação sobre o
acompanhamento das recomendações da última reunião do Subcomité. Desta
apresentação conclui-se que todas as recomendações formuladas pelo Subcomité
durante a sua última reunião foram satisfeitas. Relativamente à visita de trabalho que
os membros do Subcomité deveriam efectuar à sede da Agência da NEPAD, o
representante da Unidade informou que os fundos foram garantidos no orçamento de
2012, a fim de permitir a realização desta visita de trabalho. No que diz respeito à
recomendação sobre a harmonização dos programas de trabalho entre a Comissão e a
Agência da NEPAD, o representante da Unidade de Coordenação informou o
Subcomité que foi organizada uma reunião de harmonização, de 17 a 18 de Agosto de
2011, na sede da Comissão. Durante essa reunião, foram criados seis grupos
temáticos e foi esclarecido o processo de harmonização de programas entre a
Comissão e a Agência. No que concerne a recomendação relativa à nova estrutura
organizacional da Agência da NEPAD, o Subcomité foi informado sobre a adopção
desta estrutura organizacional pelo Subcomité do CRP de Reformas e Estruturas, na
sequência da revisão da referida estrutura organizacional, em conformidade com as
recomendações do Subcomité do CRP sobre a NEPAD. A Unidade de Coordenação
respeitou igualmente a recomendação do Subcomité relativa ao formato da
apresentação das suas actividades, apresentando a esta reunião do Subcomité uma
matriz detalhada das acções desenvolvidas pela Unidade de Coordenação no período
de Junho a Dezembro de 2011. No que se refere ao pedido de informações
apresentado pelo Subcomité a Agência da NEPAD relativa ao orçamento da Agência e
as realizações da NEPAD para as suas próprias necessidades bem como para as
necessidades de informação dos Chefes de Estado e de Governo, este foi cumprido
pela Agência da NEPAD, que colocou à disposição do Subcomité e dos Chefes de
Estado e de Governo todas as informações solicitadas.
Resumo dos debates
16.
Depois de ter agradecido ao representante da Unidade de Coordenação da
NEPAD pela sua apresentação, o Subcomité felicitou-se pelo cumprimento de todas as
recomendações formuladas durante a sua última reunião, realizada a 31 de Maio de
2011.
17.
Ao abordar a questão relativa à estrutura organizacional da Agência da NEPAD,
o Subcomité exprimiu a necessidade de dispor da matriz final adoptada pelo Subcomité
do CRP de Reformas e Estruturas. A este propósito, a Comissão da UA apresentou um
breve resumo da estrutura organizacional final. A Comissão informou ao Subcomité
que a estrutura inicial, composta por cinco (5) direcções, foi reduzida para três (3). De
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igual modo, o número de postos inicialmente proposto, que era de 256, foi reduzido
para 122 postos. O Subcomité sugeriu que o recrutamento para estes diferentes postos
seja feito na base de critérios equitativos e na representação regional.
18.
O representante da Agência da NEPAD informou ao Subcomité que, na
ausência da Agência durante a reunião do Subcomité de Estruturas, durante a qual foi
adoptada a matriz final da estrutura organizacional, foram suprimidos da estrutura
oficial doze (12) importantes postos para a Agência relativos à implementação de
programas. Trata-se de dois (2) postos de Funcionário Principal de Programas para
Comércio e Indústria; dois (2) postos de Funcionário Principal para os Assuntos
Económicos; dois (2) postos de Funcionário Principal para os Assuntos Sociais; dois (2)
postos de Funcionário Principal para os Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia e
dois (2) postos de Funcionário Principal para Infra-estruturas e Energia. Estes postos
deveriam ser financiados pelos parceiros de desenvolvimento. O Subcomité foi, por
conseguinte, solicitado pelo representante da Agência a defender a criação destes
doze (12) postos na estrutura oficial a ser financiada pelos Estados-membros. O
Subcomité tomou nota deste pedido e prometeu levantar esta questão durante a
reunião do CRP, durante a análise do relatório do Subcomité de Reformas e Estruturas.
Portanto, o Subcomité solicitou à Agência da NEPAD para lhe fornecer todos os
argumentos que lhe permitam defender a consideração destes doze (12) postos na
nova estrutura da Agência.
Recomendações
19.

No final dos debates, o Subcomité formulou as seguintes recomendações:

20.
O recrutamento para os diferentes postos da Agência de Planificação e
Coordenação da NEPAD deve ser feito com base em critérios equitativos e de
representatividade regional.
21.
A questão dos doze (12) postos evocados pela Agência da NEPAD deve ser
examinada o mais breve possível.
3. Informação sobre o 17º Fórum de Parceria com África, realizado em Adis
Abeba, Etiópia, e o 4º Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda,
realizado em Busan, Coreia do Sul
Apresentação
22.
O representante da Unidade de Coordenação fez uma apresentação sobre as
conclusões do 17º Fórum de Parceria com África e do 4º Fórum de Alto Nível sobre a
Eficácia da Ajuda, realizados em Adis Abeba, Etiópia, e em Busan, Coreia do Sul,
respectivamente. Esta apresentação foi complementada com as apresentações do
Comissário da UA para os Assuntos Económicos, da Agência da NEPAD e do Ruanda.
23.
No que concerne o 17º Fórum de Parceria com África, o Subcomité foi informado
que este Fórum teve lugar de 15 a 16 de Novembro de 2011, em Adis Abeba, Etiópia.
Participaram neste evento representantes pessoais dos Chefes de Estado e de
Governo dos países fundadores da NEPAD, os principais parceiros de

EX.CL/687 (XX)vi Rev.1
Pág. 7
desenvolvimento de África, os responsáveis das organizações regionais e
internacionais bem como representantes do sector privado. O 17º Fórum foi
particularmente marcado pela participação activa do sector privado. O tema geral deste
Fórum foi: “Promoção do Crescimento Económico”, com particular destaque sobre os
meios de promoção dos investimentos, quer nacional quer estrangeiro, e responder às
necessidades de África em matéria de infra-estruturas. Co-presidido pela Etiópia, Guiné
Equatorial, Finlândia e França, a Agenda do Fórum articulou-se em torno de quatro
pontos essenciais, a saber: quadro regulamentar e competitividade, investimentos
responsáveis, infra-estruturas e alterações climáticas. O Fórum beneficiou igualmente
das informações prestadas pela Coreia do Sul sobre os preparativos do Quarto Fórum
de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda, a decorrer de 29 de Novembro a 1 de
Dezembro de 2011 em Busan, Coreia do Sul.
24.
As conclusões do Fórum foram resumidas numa Declaração conjunta, cujas
principais linhas foram as seguintes:
25.
No que diz respeito às realizações efectivas e ao potencial de África, o Fórum
notou que, a partir de 2000, a África acelerou o seu desempenho económico. Com
efeito, não obstante as realizações em matéria de mobilização dos recursos internos,
vários desafios ficaram por ultrapassar. Deste modo, o Fórum reconheceu a
necessidade de continuar a reforçar a integração económica ao nível das Comunidades
Económicas Regionais, a fim de aumentar o potencial de crescimento de África.
26.
Relativamente ao quadro regulamentar, foi realçado que o sector privado
mereceu, durante os últimos anos, uma atenção crescente dos Governos africanos.
Estes últimos iniciaram uma série de reformas destinadas a melhorar a competitividade
das empresas e o ambiente de negócios. Não obstante os numerosos obstáculos por
ultrapassar, a África abre-se e esforça-se para abrir um terreno acolhedor para as
empresas. No que concerne os investimentos, foi reconhecida a necessidade de os
estimular, por forma a permitir à África atingir muito rapidamente os seus objectivos nos
domínios de infra-estruturas e da agricultura. Entretanto, o Fórum reconheceu
igualmente a importância da valorização dos investimentos de qualidade bem como
dos meios para maximizar as suas vantagens económicas e sociais, nomeadamente no
plano de criação de emprego e do emponderamento da mulher.
27.
O Fórum reiterou igualmente a importância das infra-estruturas. Com efeito, para
melhorar a competitividade e apoiar o crescimento, acelerando a evolução social, é
imperativo resolver o problema da carência de infra-estruturas, nomeadamente nos
domínios dos transportes, energia, água e das TIC. A África definiu as suas prioridades
através do Programa para o Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA).
Para o Fórum, estas prioridades devem encontrar uma resposta ao nível africano,
sempre beneficiando de apoio internacional. O desenvolvimento de infra-estruturas
deverá atingir todos os níveis e ter em conta todas as necessidades, tanto das zonas
rurais como urbanas. A este propósito, o Fórum saudou o trabalho realizado através de
diferentes iniciativas, nomeadamente a Iniciativa da NEPAD-OCDE para o Investimento
em África.
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28.
O Fórum sublinhou igualmente a necessidade de se atribuir à África uma maior
importância na agenda internacional do desenvolvimento, tendo em conta as mutações
que se operam no panorama internacional, em virtude do engajamento dos G20 nas
questões de desenvolvimento. O Fórum regozijou-se por esta evolução e, em
particular, pelos recentemente trabalhos efectuados pelo Grupo de Alto Nível dos G20
sobre o desenvolvimento de infra-estruturas e o Plano de Acção dos Bancos de
Desenvolvimento multilaterais. O Fórum recordou que um desenvolvimento sustentável
em África exige um crescimento forte e duradouro em todo o continente. Não obstante
os progressos atingidos, a África, mais do que outras regiões, deve envidar muitos
esforços com vista a atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. É por esta
razão que o Fórum apoia o objectivo central do programa de acção internacional de
apoio ao desenvolvimento no seio do G20 para que se possa atender às necessidades
do continente africano.
29.
No que concerne às alterações climáticas, o Fórum relembrou que durante as
próximas décadas esta questão será indissociável à do desenvolvimento duradouro. A
contribuição de África para este fenómeno é marginal enquanto ela é afectada em
grande medida pelas alterações climáticas e tem capacidades de adaptação limitada.
Todavia, pode contribuir para a solução global ao problema, tendo em conta o seu rico
potencial em recursos energéticos renováveis. O Fórum sublinhou igualmente a
necessidade de integrar a questão das alterações climáticas nas políticas e estratégias
de desenvolvimento em África.
30.
Relativamente ao Quarto Fórum de Alto Nível sobre a eficácia da ajuda,
realizado em Busan, Coreia do Sul, de 29 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011, o
Subcomité foi informado que África foi representada em qualidade e em quantidade.
31.
Este Quarto Fórum de Alto Nível sobre a eficácia da ajuda foi um sucesso, tanto
a nível da qualidade como pela variedade de participação. Pela primeira vez, desde
Paris, o Fórum foi marcado pela presença efectiva de certos Chefes de Estado e de
Governo, nomeadamente Sua Excelência Paul Kagamé, Presidente da República do
Ruanda, Sua Excelência Meles Zenawi, Primeiro-Ministro da República Federal
Democrática da Etiópia e pelo Vice-presidente da República do Burundi. O Fórum
reagrupou representantes de governos, organizações regionais e internacionais, da
sociedade civil, do sector privado e dos meios académicos provenientes de mais de
150 países de todo o mundo, entre os quais países desenvolvidos e países em
desenvolvimento.
32.
O documento final do Fórum, nas suas linhas principais, reflecte a posição
comum africana. Este documento reafirma o princípio e os valores comuns da União
Africana e seu Programa NEPAD, nomeadamente a apropriação das prioridades de
desenvolvimento pelos países em desenvolvimento, orientação para resultados
duradouros que respondam às necessidades prioritárias dos países em
desenvolvimento, a saber: a redução da pobreza e das desigualdades bem como o
reforço das capacidades. O documento destaca igualmente sobre a transparência e o
respeito mútuo. O documento relevou ainda o problema do adiamento das ajudas que
representa oportunidades para o desenvolvimento de negócios, do emprego, da
produção de rendimentos nos países em desenvolvimento e reconhece a igualdade
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entre o homem e a mulher e a capacitação da mulher como essenciais para um
desenvolvimento concreto. Foi igualmente destacada a necessidade de implementar os
programas de desenvolvimento que visam o reforço da resistência face aos choques e
a redução da vulnerabilidade dos países em situações difíceis. O documento final de
Busan reforça igualmente o imperativo da transição da eficácia da ajuda para a eficácia
do desenvolvimento, pois trata-se de uma parte da solução para o problema de
desenvolvimento. Destaca a importância da cooperação Sul-Sul e da cooperação
triangular, evidencia o importante papel a ser desempenhado pelas organizações
internacionais no apoio à implementação da parceria global a nível dos Estados e
sobretudo, se engaja na utilização dos sistemas nacionais como abordagem por defeito
para os programas de cooperação para o desenvolvimento. O documento final de
Busan evidencia igualmente o importante papel do sector privado como força-motriz
para o crescimento. Por esta razão, as Partes se engajaram a melhorar os quadros
jurídico, regulamentar e administrativo necessários para a promoção de investimentos
privados e para assegurar um quadro regulamentar e político propício para o
desenvolvimento do sector privado, bem como para o combate à corrupção e o fluxo
ilícito de capitais. O documento releva igualmente a necessidade de apoiar políticas e a
planificação que visem às alterações climáticas e a promover a transparência, a
coerência e a previsibilidade do conjunto das abordagens de financiamento de
programas no domínio das alterações climáticas.
33.
As próximas etapas deverão incidir sobre a concretização no terreno dessa
mudança de paradigma. A União Africana deverá desempenhar um importante papel
na formação desta nova arquitectura de cooperação para o desenvolvimento. A União
Africana, através da Agência da NEPAD, trabalhará, em estreita colaboração com o
Grupo de trabalho para a eficácia da ajuda (GT-EFF), a OCDE e o PNUD, com vista a
assegurar a implementação efectiva e o funcionamento dessa nova parceria global.
Resumo dos debates
34.
No que diz respeito ao 17º Fórum para a Parceria com África, o Subcomité foi
informado sobre pedido apresentado pelos parceiros relativamente à participação no
Fórum dos países emergentes, nomeadamente a China e Índia. O Subcomité
questionou se o alargamento da participação neste Fórum aos países emergentes não
corria o risco de diluir os compromissos assumidos pelos parceiros tradicionais. O
Subcomité debruçou-se igualmente sobre o problema da eficácia deste Fórum de
Parceria. Segundo o Subcomité, esta plataforma é útil e deverá ser utilizada para obter
resultados concretos sobre os compromissos dos parceiros.
35.
Relativamente ao 4º Fórum de Alto Nível de Busan, o Subcomité regozijou-se
pela qualidade da participação de África neste Fórum. O Subcomité saudou a
participação neste Fórum e o papel desempenhado por Sua Excelência Paul Kagamé,
Presidente da República do Ruanda, Sua Excelência Meles Zenawi, Primeiro-Ministro
da República Federal Democrática da Etiópia e Sua Excelência Gervais Rufykiir, 2º
Vice-presidente da República do Burundi. O Subcomité saudou igualmente o
importante papel desempenhado pela Comissão da UA e pela Agência da NEPAD na
preparação para este Quarto Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda. Graças a
esta boa preparação, África pôde falar numa só voz. O Subcomité sublinhou
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igualmente a utilidade da plataforma africana para a eficácia do desenvolvimento
(APDev), como ferramenta para se atingir rapidamente as posições comuns. O
Subcomité foi informado pelo Ruanda que o seu Presidente, Sua Excelência Paul
Kagamé, apresentará as conclusões do Quarto Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da
Ajuda à Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo em Janeiro de 2012, em Adis
Abeba, Etiópia.
Recomendações
36.

No final dos debates, o Subcomité formulou as seguintes recomendações:

37.
A Unidade de Coordenação da NEPAD deve enviar, para informação, aos
Membros do Subcomité, a documentação necessária sobre a plataforma africana para
a eficácia para o desenvolvimento.
DIVERSOS
38.

Nenhuma questão foi examinada sob este ponto da agenda.

ENCERRAMENTO
39.
O Presidente agradeceu a todos os membros do Subcomité do CRP, à
Comissão da UA, à Agencia da NEPAD, aos intérpretes pela sua participação activa e
pelas suas contribuições para o sucesso desta quarta reunião do Subcomité do CRP
sobre a NEPAD. Exprimiu particularmente a sua gratidão aos Membros do Subcomité
por terem participado activamente e em grande número nesta quarta reunião do
Subcomité. Regozijou-se pela utilidade desta reunião do Subcomité que permitiu fazer
uma real junção com a última reunião. Manifestou a sua satisfação por ver o conjunto
das recomendações realizado e a integração da NEPAD nas estruturas e processos da
UA se concretizar pouco a pouco, não obstante certos ajustes a efectuar a nível da
Agência da NEPAD bem como da Unidade de Coordenação. Sublinhou que, durante
esta segunda reunião, que teve a honra de presidir, constatou avanços no processo de
integração da NEPAD nas estruturas e processos da UA.
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