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I.

INTRODUÇÃO

1.
A 5ª reunião do Subcomité dos Representantes Permanentes (CRP)
responsável pelos assuntos da NEPAD decorreu a 20 de Junho de 2012, na Comissão
da União Africana, em Adis Abeba, Etiópia.
II.

PARTICIPANTES

2.
Estiveram presentes na reunião os representantes dos seguintes Estadosmembros: Argélia, Burundi, Etiópia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Uganda, Chade e
Tunísia.
3.
Estiveram igualmente representadas nesta reunião a Comissão da União
Africana e a Agência de Planificação e de Coordenação da NEPAD.
III.

ADOPÇÃO DA AGENDA

4.

A agenda adoptada apresenta-se da seguinte maneira:

IV.

i

Adopção da agenda;

ii

Palavras introdutórias do Presidente;

iii

Relatório das actividades da Agência de Planificação e de Coordenação da
NEPAD (APCN) para o primeiro semestre de 2012;

iv

Acompanhamento das actividades planificadas
Coordenação da NEPAD para o ano de 2012;

v

Informação sobre a visita de trabalho do CRP à APCN, a 20 e 21 de Abril
de 2012;

vi

Participação de África na Cimeira do G8;

vii

Informação sobre o processo da parceria pós–Busan;

viii

Questões diversas.

pela

Unidade

de

ABERTURA

5.
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 nesta 5ª reunião do Subcomité do CRP para a NEPAD, não obstante a
agenda carregada do CRP. Ele sublinhou que esta 5ª reunião do Subcomité para a
NEPAD é realizada num contexto particular, marcado por quatro grandes
acontecimentos internacionais que dominam a actualidade durantes estes últimos
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meses, cujos temas debatidos estão em linha com a implementação da NEPAD. Com
efeito, trata-se, nomeadamente, das reuniões do G8, a decorrer em Camp David, do
G20, de Rio+20 assim como do processo da parceria pós-Busan. Ele realçou o carácter
estratégico da NEPAD, no âmbito das parcerias da União Africana, para o
desenvolvimento e a integração de África. A terminar, ele sublinhou a importância desta
reunião para a dinâmica da coesão e da harmonização das actividades da Agência da
NEPAD com as da Comissão, através, entre outras, da Unidade de Coordenação.
V.

DESENROLAR DA REUNIÃO
1. Relatório de actividades da Agência de Planificação e de Coordenação da
NEPAD para o primeiro semestre de 2012

Apresentação
6.
O representante da Agência, antes de apresentar o relatório das actividades,
congratulou-se, em primeiro lugar, pelo empenho firme e completo do Subcomité para
apoiar a Agência na implementação da NEPAD. Na sua comunicação, ele referiu-se
aos esforços envidados pela Agência no decurso do primeiro semestre de 2012, a fim
de assegurar o melhor cumprimento do seu mandato, designadamente: (i) Facilitar e
coordenar a implementação dos programas prioritários e dos projectos regionais; (ii)
Mobilizar os recursos bem como as parcerias para apoiar os programas e a
implementação de projectos; (iii) Fazer o acompanhamento e a avaliação de programas
e projectos; (iv) realizar e coordenar a investigação e a gestão de conhecimentos; e (v)
Fazer advocacia sobre a visão, a missão e os valores fundamentais da União Africana
e da NEPAD. Ele sublinhou igualmente, na sua comunicação, que a primeira metade
do ano de 2012 foi marcada por alguns pontos de referência orientados para a
implementação de programas e projectos da NEPAD, nomeadamente o colóquio
comemorativo do décimo aniversário da NEPAD, realizado em Março de 2012, em Adis
Abeba, Etiópia; a primeira visita de trabalho dos membros do Comité dos
Representantes Permanentes (CRP) à Agência da NEPAD, em Abril de 2012, em
Midrand, África do Sul, e o diálogo regional organizado pela Agência, em colaboração
com a Comissão Económica das Nações Unidas para a África (CEA), de 6 a 7 de
Junho de 2012, em Durban, África do Sul. Esta reunião regional juntou os pontos focais
nacionais e regionais da NEPAD. No que diz respeito às actividades realizadas pela
Agência, no quadro da implementação da NEPAD durante o período em análise, o
representante da Agência da NEPAD sublinhou que essas actividades referem-se
principalmente aos domínios:
-

Da agricultura, segurança alimentar e nutrição, designadamente a manutenção
do impulso do PDDAA, os esforços empreendidos pela Agência visando
encorajar o sector privado a investir na agro-indústria africana bem como o apoio
à participação de África na Cimeira do G8, em Camp David, que culminou com a
adopção da Nova Aliança para a Agricultura Africana, a Segurança Alimentar e a
Nutrição. Ainda neste domínio, a Agência da NEPAD mobilizou, através do
programa ‘’TerrAfrica’’ sobre a agricultura e as alterações climáticas, uma soma
de 300.000 Euros, proveniente da Noruega. A Agência efectuou igualmente, em
colaboração com a Comissão da União Africana, uma análise do Plano de
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Acção UA-NEPAD sobre o meio ambiente, tomando em consideração as
conclusões da Cimeira de Rio+20;
-

Da integração regional e infra-estruturas. Neste domínio, a Agência da NEPAD
deu uma contribuição para o desenvolvimento do quadro de supervisão e
implementação do PIDA, da Iniciativa Presidencial (PICI) assim como para a
elaboração do relatório das actividades de todos os projectos da PICI. De igual
modo, a Agência da NEPAD mobilizou, com o apoio da CEA, do PNUD e da
ACBF, uma soma total de 137.000$EU no quadro da iniciativa de
desenvolvimento de infra-estruturas no Sudão do Sul. A Agência lançou também
dois estudos financiados pela UE, cobrindo cerca de 11 países da África Central
e 14 da África Ocidental para projectos transfronteiriços regionais, sistemas de
informação geográfica bem como quadros regulamentares para redes
transfronteiriças terrestres;

-

Do desenvolvimento humano. Nesta área, a Agência da NEPAD mobilizou as
partes interessadas e procedeu ao lançamento do projecto de harmonização do
regulamento dos medicamentos (MRH) para a Comunidade dos Estados da
África Oriental, que teve lugar em Dar-Es-Salam, em Abril de 2012;

-

Do reforço de capacidades, com a apropriação, ao nível nacional, da Plataforma
África, visando a eficácia do desenvolvimento alargado à Comunidade
Francófona, em Março de 2012. De igual modo, o quadro de desenvolvimento
de capacidades da UA, em curso na CEDEAO e no COMESA, foi expandido à
Comunidade Económica da África Oriental (EAC) e à SADC, a fim de cobrir a
iniciativa tripartida. A Agência da NEPAD trabalha em estreita colaboração com
a Comissão da União Africana para coordenar a participação africana no
processo pós-Busan da Parceria Global para a Eficácia do Desenvolvimento;

-

Do género, com a implementação de projectos relativos ao emponderamento
das mulheres, financiados pelo fundo espanhol;

-

Da gestão de conhecimentos assim como do desenvolvimento de estratégias e
políticas. Neste domínio, a Comissão da União Africana e a Agência da NEPAD
intensificaram a sua colaboração, a fim de alcançar níveis mais elevados de
coordenação, de coerência e de sinergias na planificação, implementação,
acompanhamento e avaliação de programas regionais e continentais. Para o
efeito, a Agência acolheu, de 14 a 16 de Março de 2012, a 3ª Sessão de
Harmonização de Programas entre a Agência da NEPAD e a Comissão da
União Africana. A Agência criou igualmente uma equipa especial de
acompanhamento e avaliação interna, com vista a elaborar um quadro de
política interna para um melhor domínio das capacidades institucionais;

-

Da parceria e mobilização de recursos. Nesta área, a Agência da NEPAD
prestou apoio técnico aos processos africanos no quadro dos fóruns
internacionais, incluindo o G8, em Camp David, Estados Unidos da América, e
G20, em Los Cabos, México. A Agência assinou igualmente, em Março de 2012,
um Protocolo de Entendimento com a «Ecobank Transnational Incorporated»,
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tendo em vista atrair os investidores do sector privado em África sobre os
projectos regionais da NEPAD. Na sequência da decisão tomada pelos Chefes
de Estado e de Governo da União Africana, durante a sua 18ª Cimeira, a
Agência da NEPAD, em colaboração com a CEA, iniciou o estudo relativo à
mobilização de recursos internos para a implementação de projectos e
programas regionais da NEPAD. O relatório intercalar sobre este estudo será
apresentado à próxima Cimeira da União Africana.
Resumo dos debates
7.
O Subcomité tomou nota do relatório das actividades da Agência de Planificação
e de Coordenação da NEPAD referente ao primeiro semestre de 2012, tendo
agradecido ao representante da Agência da NEPAD pela clareza da sua comunicação.
8.
Durante os debates, alguns membros do Subcomité salientaram que não tiveram
tempo suficiente para analisar convenientemente o relatório das actividades, uma vez
que todas as versões não estiveram disponíveis na mesma altura. A versão francesa
do relatório somente foi recebida pelos membros na véspera da reunião. Ao responder
a esta preocupação do Subcomité, o representante da Agência da NEPAD esclareceu
que o atraso deveu-se a vários factores que estão fora do controlo da Agência,
nomeadamente as dificuldades encontradas na recolha dos dados primários bem como
a recepção tardia da tradução francesa do relatório. O Subcomité exprimiu também o
seu desejo de ver o conteúdo do relatório das actividades da Agência da NEPAD a dar
ênfase às informações de ordem quantitativa. A Agência da NEPAD tomou nota desta
preocupação e prometeu incluir estas observações em futuros relatórios das suas
actividades. A questão da coerência do Plano de Acção da Agência da NEPAD com o
Plano Estratégico da Comissão da União Africana foi igualmente abordada. A este
propósito, o representante da Agência da NEPAD esclareceu que o processo de
harmonização das estratégias e dos programas com a Comissão da União Africana
está em curso. A Agência está a trabalhar com a Comissão com vista à harmonização
das suas actividades em diferentes áreas, principalmente nos domínios da agricultura e
infra-estruturas. Ainda no quadro da harmonização, a Agência mantém uma
colaboração estreita com a Comissão da União Africana para a elaboração do Plano
Estratégico da Organização Continental. A Comissão da União Africana e a Agência da
NEPAD efectuaram, neste contexto, a primeira visita conjunta à SADC. O Subcomité
felicitou-se por esta boa colaboração entre a Comissão da União Africana e a Agência
da NEPAD no quadro da harmonização, o que permite evitar a duplicação de
actividades e a perda de recursos. O Subcomité exortou a Comissão da União Africana
e a Agência da NEPAD para prosseguir os seus esforços de coerência e de
harmonização das suas actividades. A terminar, o representante da Agência da NEPAD
lançou um apelo ao Subcomité para um apoio mais acrescido na vulgarização da
NEPAD assim como na realização da estratégia dos recursos humanos em curso ao
nível da Agência.
Recomendações
9.

Depois dos debates, o Subcomité formulou as seguintes recomendações:
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A Agência da NEPAD e a Comissão da União Africana devem prosseguir os
seus esforços de coerência e harmonização das suas actividades.



O conteúdo do relatório das actividades da Agência da NEPAD deve pôr em
relevo as informações de ordem quantitativa.

2. Acompanhamento das actividades planificadas
Coordenação da NEPAD para o ano de 2012

pela

Unidade

de

Apresentação
10.
O representante da Unidade de Coordenação da NEPAD procedeu à
apresentação da matriz das actividades implementadas durante o período de Janeiro a
Junho de 2012. Na sua comunicação, ele informou que a Unidade executou várias
actividades durante o período em análise, nomeadamente a organização da terceira
sessão de harmonização dos programas de trabalho entre a Comissão da União
Africana e a Agência da NEPAD, a organização da visita de trabalho dos membros do
CRP à sede da Agência da NEPAD, em Midrand, a organização da missão de auditoria
do sistema de contabilidade da Agência da NEPAD, o colóquio da NEPAD, a
participação nas reuniões do 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 acompanhamento da implementação do programa decenal
para o reforço das capacidades da União Africana e da NEPAD, o acompanhamento da
iniciativa do desenvolvimento de capacidades, a plataforma africana da eficácia do
desenvolvimento, a participação no processo pós-Busan para a parceria global, a
participação no fórum da parceria com a África, a preparação e participação nas
reuniões dos órgãos de gestão da NEPAD (Comité Director e Cimeira dos Chefes de
Estado e de Governo para a Orientação da NEPAD).
11.
No quadro da harmonização de programas, a Unidade de Coordenação da
NEPAD organizou a terceira sessão de harmonização de programas entre a Comissão
da União Africana e a Agência da NEPAD, que decorreu de 24 a 26 de Março de 2012,
na sede da Agência de Planificação e de Coordenação da NEPAD, em Midrand, África
do Sul. Esta sessão permitiu a finalização dos formatos das fichas de harmonização, os
termos de referência dos grupos temáticos e a divisão de tarefas para algumas
actividades comuns a serem realizadas pelos seis grupos temáticos que foram criados,
nomeadamente: Gestão Estratégica; Agricultura, Nutrição e Meio Ambiente; Infraestruturas; Desenvolvimento Humano; Desenvolvimento Económico e Questões
Transversais. A Unidade de Coordenação da NEPAD prevê, para os próximos seis
meses, a realização de uma sessão de harmonização, consagrada à formação dos
membros dos grupos temáticos sobre o processo de harmonização assim como o
acompanhamento, coordenação e elaboração de relatórios periódicos sobre as
actividades executadas pelos grupos temáticos.
12.
A Unidade de Coordenação da NEPAD organizou também a visita de trabalho
dos membros do CRP à sede da Agência da NEPAD, em Midrand, África do Sul, a 20 e
21 de Abril de 2012. Esta visita constitui uma ocasião para os membros do CRP
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tomarem um conhecimento mais detalhado sobre as actividades realizadas pela
Agência da NEPAD assim como os constrangimentos da Agência na implementação
dos programas e projectos da NEPAD.
13.
No âmbito da harmonização dos procedimentos administrativos, contabilidade e
finanças entre a Comissão da União Africa e a Agência da NEPAD, a Unidade de
Coordenação da NEPAD, em colaboração com a Direcção de Auditoria Interna da
Comissão, efectuou, de 27 de Maio a 2 de Junho de 1012, uma missão de auditoria do
sistema de contabilidade da Agência da NEPAD em Midrand, África do Sul. Esta
missão de auditoria permitiu avaliar os progressos realizados pela Agência em matéria
da harmonização dos procedimentos financeiros, na sequência de decisão tomada
pelos Chefes de Estado e de Governo para a integração da NEPAD nas estruturas e
nos processos da União Africana. A missão de auditoria foi também uma ocasião para
os funcionários de finanças da Agência se familiarizarem com as normas e
procedimentos financeiros da Comissão da União Africana.
14.
No tocante à actividade relativa ao 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 representante da Unidade de
Coordenação referiu-se à realização de várias reuniões de coordenação, em
colaboração coma a Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA) e a
Agência da NEPAD, designadamente o diálogo regional, realizado em Durban, de 6 a 7
de Junho de 2012, evento que juntou os pontos focais nacionais e regionais da NEPAD
assim como a elaboração dos termos de referência para um apoio das Nações Unidas
à Agência da NEPAD, no quadro do programa decenal de reforço de capacidades. As
acções previstas no âmbito desta actividade para os próximos meses prendem-se com
a participação nas reuniões do Secretariado conjunto UA-CEA do mecanismo de
coordenação regional bem como o acompanhamento do estudo relativo às
necessidades em matéria do reforço das capacidades da Agência da NEPAD.
15.
A Unidade de Coordenação participou também nos trabalhos do grupo interino
do processo pós-Busan sobre a elaboração da proposta da arquitectura e o mecanismo
de acompanhamento da Parceria Global relativa à eficácia do desenvolvimento.
Durante os próximos seis meses, a Unidade de Coordenação fará o acompanhamento,
em colaboração com a Agência da NEPAD, o PNUD e o grupo de trabalho sobre a
eficácia da ajuda, da implementação efectiva da Parceria Global. Esta Unidade
coordenou igualmente a participação da Comissão da União Africana no 18º Fórum da
Parceria com a África, realizado em Paris, a 24 e 25 de Novembro de 2012. A Unidade
de Coordenação da NEPAD participou também, durante este últimos seis meses, na
preparação e realização de diferentes reuniões dos órgãos de gestão da NEPAD,
nomeadamente, a reunião do Comité Director e a Cimeira dos Chefes de Estado e de
Governo da NEPAD, em Janeiro de 2012, em Adis Abeba, Etiópia.
Resumo dos debates
16.
O Subcomité tomou nota da comunicação do representante da Unidade de
Coordenação da NEPAD sobre a matriz das acções realizadas pela Unidade, de
Janeiro a Junho de 2012.
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17.
Nenhuma questão foi levantada sobre este ponto, tendo em conta a ligação
existente entre este ponto e os pontos seguintes. O Subcomité preferiu, por
conseguinte, reservar as suas preocupações e comentários para os próximos pontos.
Todavia, o Subcomité felicitou-se pelo facto de a Unidade de Coordenação da NEPAD
ter tomado em consideração todas as recomendações formuladas durante a última
reunião do Subcomité na elaboração da matriz apresentada, principalmente o quadro
contendo os indicadores que permitem o acompanhamento das actividades
empreendidas pela Unidade.
Recomendações
18.

No final dos debates, o Subcomité recomendou o seguinte:


3.

O trabalho realizado pela Comissão da União Africana e pela Agência da
NEPAD em matéria de harmonização deve ser vulgarizado junto de outros
membros do CRP.
Informação sobre a visita de trabalho do Subcomité do CRP para a
NEPAD à sede da Agência, em Midrand, África do Sul

Apresentação
19.
O representante da Unidade da Coordenação fez a apresentação do relatório da
visita de trabalho do Subcomité do CRP para a NEPAD à sede da Agência, em
Midrand. Esse relatório tem como título: «Visita de trabalho do Subcomité dos
Representantes Permanentes (CRP) para a NEPAD à Agência da NEPAD, 20 a 21 de
Abril de 2012, Midrand, Johannesburg, Africa do Sul», contendo detalhes sobre o
decorre da visita, que figura em anexo ao presente relatório. Na sua comunicação, o
representante da Unidade de Coordenação indicou que a visita de trabalho do
Subcomité à Midrand decorreu a 20 e 21 de Abril de 2012. Essa visita contou com a
participação de Embaixadores e representantes de 13 Estados-membros do Subcomité
do CRP para a NEPAD. A visita começou com um documentário vídeo que realçou os
sucessos registados na implementação da NEPAD ao longo dos últimos 10 anos assim
como os desafios e as perspectivas na realização da visão da NEPAD. Nas suas
palavras introdutórias, o Dr. Ibrahim Mayaki, Director Executivo da Agência da Agência
da NEPAD e Sua Excelência Bassiro Séne, Embaixador da República do Senegal na
Etiópia e Vice-presidente do Subcomité do CRP para a NEPAD, qualificaram
respectivamente esta visita como sendo histórica e uma ocasião para aprender sobre
os programas-piloto da NEPAD. A sessão de trabalho que se seguiu às palavras
introdutórias passou em revista respectivamente todas as operações, incluindo o
mandato, as funções de base e a direcção estratégica da Agência da NEPAD; o
processo de harmonização e de planificação de programas iniciado pela Agência da
NEPAD e pela Comissão da União Africana; os programas e projectos-piloto da
NEPAD assim como as relações de trabalho entre a Agência e a Comissão da União
Africana; o projecto da estrutura organizacional da Agência da NEPAD; e os diferentes
fundos para o financiamento da NEPAD, incluindo o projecto de orçamento para 2013
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bem como o plano de acção da Agência. Os membros do CRP que participaram nesta
visita de trabalho à sede da Agência da NEPAD exprimiram a sua satisfação quanto ao
decorrer e assim como às deliberações da sessão de trabalho. Eles lançaram um apelo
para a revitalização da NEPAD no período pós-Busan, através do engajamento da
Agência aos níveis nacional e regional. A visita de trabalho do Subcomité culminou com
um cocktail oferecido pela Senhora Zulu, Conselheira Especial do Presidente da África
do Sul para os Assuntos da NEPAD, tendo juntado muitos membros do Subcomité para
a NEPAD e Embaixadores dos Estados-membros da União Africana acreditados na
África do Sul.
Resumo dos debates
20.
Depois de agradecer ao representante da Unidade de Coordenação da NEPAD
pela apresentação do relatório sobre a visita de trabalho do Subcomité, os membros
deste último felicitaram-se pelo bom decorrer desta visita e reconheceram a sua
importância bem como a sua utilidade.
21.
Durante os debates que se seguiram, foi dada a palavra ao Representante
Permanente Adjunto da República do Uganda, que fez uma comunicação sobre a
importância estratégica e o significado do NEPAD. Na sua intervenção, ele evocou os
princípios da NEPAD, que incluem designadamente: a liderança, a parceira, a
governação, a harmonização, o desenvolvimento e a integração regional. Ele realçou o
papel central desempenhado pela NEPAD no processo de integração e de
desenvolvimento do Continente. Ele sublinhou igualmente que para vencer esta
batalha, a Agência da NEPAD deve ser mais criativa e dar ênfase à qualidade na
implementação de projectos. Ele concluiu a sua intervenção agradecendo à Agência da
NEPAD pelo acolhimento caloroso reservado aos membros do CRP no quadro da visita
de trabalho do respectivo Subcomité a Midrand.
Recomendações
22.

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


Realização de uma outra visita de trabalho, se for necessário, à sede da Agência
da NEPAD, a fim de permitir aos membros do CRP se envolverem nas
actividades, no terreno, da referida Agência bem como a harmonização com a
Comissão da União Africana.



O relatório da visita de trabalho deve ser referenciado explicitamente no relatório
do Subcomité que será adoptado, a fim de servir para futuros trabalhos do
Subcomité do CRP para a NEPAD assim como para o CRP.
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4.

Participação africana nas Cimeiras do G8

Apresentação
23.
O representante da Agência de Planificação e de Coordenação da NEPAD
apresentou as conclusões da Cimeira do G8, realizada em Camp David, Estados
Unidos da América, a 18 e 19 de Maio de 2012.
24.
Ele informou ao Subcomité que o Presidente Obama convidou, para esta
Cimeira do G8, quatro (4) Chefes de Estado e de Governo africanos. Trata-se do
Presidente em exercício da União Africana, Sua Excelência Boni Yayi, Presidente da
República do Benin; Sua Excelência Meles Zenawi, Primeiro-ministro da República
Federal Democrática da Etiópia, o Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de
Estado e de Governo para a NEPAD; Sua Excelência John Atta Mills, Presidente da
República do Gana; e Sua Excelência Jakaya Kikwete, Presidente da República Unida
da Tanzânia.
25.
O representante da Agência da NEPAD realçou, na sua comunicação, que todos
anos são tomadas iniciativas mas, infelizmente, não são implementadas. Ele informou
ao Subcomité que, no domínio da segurança alimentar e nutrição, a Iniciativa d’Aquila
(Itália), de 2009, não foi totalmente adoptada pela Cimeira do G8. Todavia, os Chefes
de Estado e de Governo do G8 comprometeram-se a lançar a nova aliança para a
segurança alimentar e nutrição, tendo em vista acelerar o fluxo de capitais do sector
privado para o sector da agricultura em África. Esta iniciativa permitirá tirar 50 milhões
de pessoas da pobreza nos próximos dez anos. Os Chefes de Estado e de Governo do
G8 reconheceram igualmente o papel importante desempenhado pela ajuda pública
para o desenvolvimento no quadro da redução da pobreza e na realização dos
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. A este propósito, eles acolheram
favoravelmente e adoptaram o relatório de Camp David sobre a responsabilidade
mútua. No que diz respeito aos domínios da energia e das alterações climáticas, os
Chefes de Estado e de Governo do G8 reconheceram a importância da continuidade e
da promoção de energias limpas bem como de políticas que beneficiam as fracas
emissões de carbono, tendo como objectivo a eliminação dos desafios mundiais em
matéria das alterações climáticas. Para o efeito, eles comprometeram-se a apoiar as
conclusões de Durban. Os Chefes de Estado e de Governo do G8 comprometeram-se
igualmente a suprimir os obstáculos postos na evolução de infra-estruturas ao nível
global. Para o efeito, eles comprometeram-se a partilhar as melhores práticas no
domínio da produção energética.
Resumo dos debates
26.
O Subcomité tomou nota da comunicação feita pelo representante da Agência
sobre as conclusões da Cimeira do G8, realizada em Camp David, a 18 e 19 de Maio
de 2012. O Subcomité interrogou-se sobre a inclusão, nos documentos do G8, de uma
referência ao Programa de Desenvolvimento da Agricultura em África (PDDAA) da
NEPAD. Sobre a questão, o representante da Agência informou ao Subcomité que uma
referência ao PDDAA é feita nas conclusões do G8. Os Estados-membros do G8
continuarão a envolver-se na implementação do PDDAA. Ele indicou que a União
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Europeia e o Banco Mundial vão financiar o PDDAA, com uma soma de 50 milhões de
dólares. Ele informou igualmente ao Subcomité que a implementação do PDDAA
constituirá uma das bases da parceria com o G8. O Subcomité exprimiu o desejo de
que o Comité dos Chefes de Estado e de Governo para a NEPAD esteja envolvido, de
uma forma apropriada, na implementação desta parceria com o G8.
27.
Alguns membros do Subcomité procuraram saber o que a NEPAD estaria a
fazer para superar a situação económica e humanitária que flagela actualmente a
região do Sahel, principalmente o Níger. Ao responder a esta preocupação, o
representante da Agência da NEPAD informou ao Subcomité que a NEPAD está
envolvida nos diferentes fóruns sobre esta questão. Com efeito, a NEPAD participou
num fórum realizado no Níger, para atrair os investidores. Os funcionários da Agência
da NEPAD efectuaram igualmente uma visita ao Níger, a fim de apoiar o Governo no
domínio da agricultura, ajudando-o a mudar a imagem deste sector no país. Um
projecto de documento sobre esta matéria está em curso de elaboração, em
colaboração com o Departamento da Agricultura da Comissão da União Africana. O
Subcomité recomendou também que a NEPAD vá para além dos contactos bilaterais e
ajude os países a tomar conta de si próprios, através do reforço das suas capacidades
produtivas. O Subcomité reconheceu igualmente que o PDDAA é um dos projectos da
NEPAD bem sucedidos e, por conseguinte, é preciso atribuir a este projecto o lugar
que lhe é devido.
Recomendações
28.

5.

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


A NEPAD deve ir além dos contactos bilaterais e ajudar os países a tomar conta
de si próprios, através do reforço das suas capacidades produtivas.



A NEPAD deve estar fortemente envolvida na parceria como G8, tendo o
PDDAA como uma das suas bases.



Os Estados-membros devem integrar mais activamente a componente NEPAD
aos níveis nacional e regional.
Informação sobre o processo pós-Busan para a Parceria Global sobre a
Eficácia do Desenvolvimento

Apresentação
29.
O representante da Unidade de Coordenação da NEPAD apresentou uma
comunicação sobre o estado dos preparativos do projecto da arquitectura global da
eficácia do desenvolvimento, documento que deverá ser adoptado pelo Grupo de
Trabalho sobre a Eficácia do Desenvolvimento durante a reunião agendada para os
dias 28 e 29 de Junho de 2012, em Paris.
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30.
Na sua comunicação, ele apresentou o objecto da Parceria Global de Busan, o
mandato das suas estruturas de governação, a sua composição assim como as
disposições tomadas pela Comissão da União Africana e pela Agência de Planificação
e de Coordenação da NEPAD para assegurar uma representação adequada de África
no seio das estruturas de gestão da Parceria Global.
31.
Ele indicou que o acordo da parceria de Busan, igualmente designado por
Parceria de Busan para uma Cooperação Eficaz ao Serviço do Desenvolvimento, é o
resultado de um processo inclusivo de consultas e negociações que tomou corpo a 29
de Novembro de 2011, em Busan, Coreia do Sul. Este acordo é uma declaração
conjunta de ordem política que dá ênfase à implementação ao nível nacional. Este
acordo está aberto a todos os actores, tendo em vista apoiar a implementação política
dos compromissos subscritos e assegurar a sua responsabilidade. O Grupo de
Trabalho sobre a Eficácia do Desenvolvimento (GT-EFF) fora mandatado em Busan, na
sequência da assinatura do acordo, para elaborar, até 2012, uma arquitectura assim
como um mecanismo de acompanhamento da Parceria Global. A este propósito, o GTEFF criou um comité ad hoc, designado Grupo Interino para o pós-Busan (GIAB),
constituído por um grupo restrito de membros do GT-EFF, para elaborar um projecto a
ser apresentado, para fins de validação, na reunião do Grupo de Trabalho sobre a
Eficácia do Desenvolvimento, agendada para os dias 28 e 29 de Junho de 2012, em
Paris. O comité ad hoc para a preparação deste projecto de arquitectura realizou três
reuniões, sucessivamente de 13 a 14 de Fevereiro, de 4 a 5 de Abril e de 21 a 22 de
Maio de 2012. O projecto do referido documento será submetido, para análise e
aprovação, à reunião plenária do GT-EFF, que vai decorre em Paris, de 28 a 29 de
Junho de 2012. Uma vez aprovado o documento, o GT-EFF deixará de existir e a
Parceria Global entrará em vigor, tal como está previsto no acordo concluído durante o
4º Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda, realizado em Busan.
32.
A parceria global tem como objectivo: (i) manter e reforçar a dinâmica política
para uma cooperação eficaz, ao serviço do desenvolvimento; (ii) garantir a
responsabilidade em relação à implementação dos compromissos de Busan; (iii)
facilitar o intercâmbio de conhecimentos e a troca de experiências; e (iv) apoiar a
implementação dos compromissos de Busan ao nível mundial. A parceria global
constitui um fórum chave para o diálogo político sobre questões ligadas à eficácia da
cooperação para o desenvolvimento e irá colaborar com outros fóruns internacionais. A
estrutura de governação da parceria global apresenta-se da seguinte maneira: um nível
ministerial, cujas funções são: (i) análise dos progressos realizados na implementação
dos compromissos de Busan; (ii) análise das questões essenciais decorrentes de
dados factuais nacionais; (iii) partilha de experiências sobre as diferentes modalidades
de cooperação para o desenvolvimento; (iv) estudo de novas oportunidades para uma
cooperação eficaz ao serviço do desenvolvimento; e (v) aprovação da composição do
Comité Directivo. As reuniões ministeriais são realizadas com um intervalo de 18 a 24
meses. O Comité Directivo, composto por 18 membros, dos quais 3 são copresidentes, reúne-se dentro de um intervalo de 6 a 12 meses, tendo como função
principal: (i) orientar os trabalhos da reunião ministerial; (ii) representar a Parceria
Global junto de outros fóruns internacionais e regionais; (iii) orientar o trabalho do
Secretariado; e (iv) realizar outras tarefas que lhe foram atribuídas durante as reuniões
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ministeriais. O Comité Directivo é apoiado por um Secretariado composto pela OCDE e
pelo PNUD.
33.
A composição do Comité Directivo da Parceria Global é a seguinte: os três copresidentes devem ser oriundos respectivamente de países beneficiários da
cooperação para o desenvolvimento; beneficiar e prestar cooperação para o
desenvolvimento; e prestar cooperação para o desenvolvimento. Para os restantes
membros, cinco (5) devem ser representantes dos beneficiários da cooperação para o
desenvolvimento, dos quais um é representante do G7+ grupo dos Estados frágeis ou
afectados por um conflito; um (1) representante dos beneficiários fornecedores da
cooperação para o desenvolvimento; três (3) representantes dos fornecedores da
cooperação para o desenvolvimento; um (1) representante do sector privado; um (1)
representante dos parlamentares; um (1) representante da sociedade civil; um (1)
representante dos bancos multilaterais de desenvolvimento; um (1) representante do
PNUD e um representante do Comité de Ajuda para o Desenvolvimento da OCDE.
Resumo dos debates
34.
O Subcomité tomou nota da comunicação feita pelo representante da Unidade
de Coordenação da NEPAD sobre o processo de Busan. Alguns membros do
Subcomité solicitaram esclarecimentos sobre a participação de África no Comité
Directivo da Parceria Global. Ao responder a esta preocupação, o representante da
Unidade de Coordenação explicou que a África deve designar pelo menos dois
representantes para o Comité Directivo para cada ciclo de 18 ou 24 meses. Esta
representação de África no Comité Directivo será feita rotativamente e os
representantes do Continente serão provenientes dos países designados pelos
decanos de cada região, a fim de fazer parte do processo de Busan. Para o primeiro
ciclo de participação no Comité Directivo, a Comissão da União Africana enviou notas
verbais aos decanos das duas regiões menos representadas no processo de Busan,
para que cada uma dessas regiões designe dois países. Trata-se da África Central e da
África Austral.
35.
O Subcomité interrogou-se igualmente sobre as questões que serão tratadas
pelo Comité Directivo da Parceria Global. Com efeito, o Subcomité sublinhou que o
novo paradigma é passar da eficácia da ajuda para a eficácia do desenvolvimento. Ao
responder a esta preocupação, o representante da Agência da NEPAD deu alguns
esclarecimentos. Ele informou ao Subcomité que o processo de Busan é uma nova
parceria orientada para o desenvolvimento. Para a Agência da NEPAD, a África deve
partir da dependência para a ajuda. É por esse motivo que a Agência trabalhou com a
Comissão da União Africana com vista à produção de um documento quadro para o
desenvolvimento de capacidades, instrumento que foi adoptado pelos Chefes de
Estado e de Governo da União Africana como documento de referência e quadro de
política sobre o desenvolvimento de capacidades em África. Para a implementação
desta estratégia de referência, a Agência, em colaboração com a Comissão da União
Africana, criou um fórum multissectorial sobre a eficácia do desenvolvimento, tendo
como base três pilares, nomeadamente: a cooperação Sul-Sul; a eficácia da ajuda e o
desenvolvimento de capacidades como a força motriz. A plataforma sobre a
cooperação Sul-Sul permite uma partilha de conhecimentos entre instituições, entre
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países e entre continentes. A plataforma sobre a eficácia da ajuda permite às partes
envolvidas uma melhor utilização dos recursos da ajuda para o desenvolvimento das
capacidades produtivas. A terminar, a plataforma sobre o desenvolvimento de
capacidades permite uma melhoria mais sistemática das capacidades individuais e
institucionais, baseada num quadro de política eficaz.
Recomendação
36.

No final dos debates, o Subcomité recomendou o seguinte:


VI.

A Comissão da União Africana e a Agência da NEPAD devem coordenar os
seus esforços e estarem fortemente envolvidos na implementação desta
nova parceria global, tendo em vista a coordenação bem como a
consolidação das posições africanas.

QUESTÕES DIVERSAS

37.
Sobre este ponto da agenda, o representante da Unidade de Coordenação da
NEPAD deu uma informação ao Subcomité sobre a análise em curso relativa às
reformas, estruturas bem como o projecto da estrutura organizacional da Agência da
NEPAD. O Subcomité tomou nota desta informação, tendo evocado a pertinência das
recomendações feitas na sua última sessão sobre esta matéria.
VII.

ENCERRAMENTO

38.
O Presidente agradeceu a todos os membros do Comité, à Comissão da União
Africana, à Agência da NEPAD bem como aos intérpretes pela sua participação activa
e pelas suas contribuições para o sucesso desta quinta reunião do Subcomité do CRP
para a NEPAD. Exprimiu particularmente a sua gratidão aos membros do Subcomité
por terem participado activamente nesta quinta reunião. Ele felicitou-se pelos esforços
empreendidos, tanto pela Comissão quanto pela Agência da NEPAD, para a
harmonização das suas actividades, tendo em vista a eliminação de duplas tarefas e a
perda de recursos. Exprimiu a sua satisfação por ter constatado que a integração da
NEPAD nas estruturas e no processo da União Africana, confiado ao Subcomité do
CRP para a NEPAD, avança satisfatoriamente. Ele felicitou a Agência de Planificação e
de Coordenação da NEPAD assim como a Unidade de Coordenação da NEPAD no
seio da Comissão pelo trabalho realizado durante o período em análise, tendo
encorajado ambas as partes a prosseguir e reforçar esta dinâmica. A terminar, o
Presidente reiterou a importância da NEPAD no quadro do desenvolvimento e da
integração de África. A este propósito, ele sublinhou o papel central da NEPAD na
promoção e no reforço das relações de África com os seus parceiros externos.
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