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RELATÓRIO DO COMITÉ DE EMBAIXADORES 
SOBRE A AGENDA 2063 

13 de Janeiro de 2020 
Adis Abeba, Etiópia 

 
 

I. INTRODUÇÃO 
 

1. O Comité de Embaixadores sobre a Agenda 2063 realizou a sua reunião no 
dia 13 de Janeiro de 2020. A reunião foi presidida por Sua Excelência o Sr. Zenene 
Sinombe, Representante Permanente da República do Botswana junto da União 
Africana, na sua qualidade de Presidente do Comité. A reunião contou com a 
presença dos seguintes países: 
 

1) Botswana (Presidente) 
2) Líbia (Vice-presidente) 
3) Egipto 
4) Ruanda  

 
II. AGENDA DA REUNIÃO  

 
2. O Presidente do Comité de Embaixadores sobre a Agenda 2063 deu as boas-
vindas a todos os Estados-membros presentes na reunião e agradeceu aos membros 
do Comité de Embaixadores pela sua presença.  
 
3. O Presidente pediu desculpa ao Comité pela indisponibilidade de documentos 
da reunião em todas as quatro línguas de trabalho da União Africana, atribuindo isso 
aos desafios de atraso de tradução que o SPPMERM enfrentou, não obstante os 
documentos da reunião terem sido enviados para tradução no dia 29 de Novembro 
de 2019.     
 
4. O Presidente informou ao Comité que a reunião tinha sido convocada 
principalmente para preparar a sessão do Comité Ministerial sobre a Agenda 2063 
prevista para 5 de Fevereiro de 2020. O Presidente recordou igualmente à reunião 
que o mandato do Comité de Embaixadores iria expirar no fim de Março de 2020 e 
que estava prevista a constituição de um outro Comité de Embaixadores sucessor. A 
Comissão enviou um documento aos Decanos Regionais para nomearem novos 
membros, que constituiriam o Comité sucessor. 

 
5. Além disso, o Presidente informou à reunião que, na sequência da implantação 
bem-sucedida do Quadro de Monitorização e Avaliação da Agenda 2063 em Nairobi, 
Quénia, foi compilado um relatório continental sobre a implementação da Agenda 
2063 e será submetido aos Órgãos Deliberativos. 

 

6. A Agenda foi adoptada com as seguintes alterações:  
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1. Observações de boas-vindas 
2. Adopção do Projecto de Agenda 
3. Apreciação do Projecto de Relatório do Comité de Embaixadores sobre 

a Agenda 2063 
4. Apreciação do Projecto de Relatório de Progresso sobre a 

Implementação da Agenda 2063; 
5. Apreciação do Projecto de Relatório Continental sobre a Implementação 

da Agenda 2063; 
6. Preparativos para a Oitava Reunião do Comité Ministerial agendada 

para 5 de Fevereiro de 2020 e apreciação dos projectos de Decisões do 
Conselho Executivo. 

7. Informe sobre os seguintes eventos paralelos: 
 

 Relatório Nacional dos Estados-membros sobre a implementação da 
Agenda 2063 no dia 6 de Fevereiro de 2020 

 Fórum de Alto Nível sobre a Agenda 2063 previsto para 6 de 
Fevereiro de 2020 

8. Diversos 
 

(1) Apreciação do Projecto de Relatório do Comité de Embaixadores 
sobre a Agenda 2063, realizada em Nairobi- Quénia, no dia 9 de 
Novembro de 2019. 

 
7. O relatório foi adoptado com as seguintes observações e comentários: 

 
a) O Presidente do Comité irá submeter um documento aos Decanos Regionais, 

solicitando-lhes que recordem a todos os países nas suas respectivas regiões, 
que ainda não receberam missões de enquadramento, para convidarem a 
Comissão aos seus países para que realizem o enquadramento da Agenda 
2063. 

b) Deve haver uma utilização mínima de acrónimos no relatório da reunião e a 
Comissão deve garantir que todos os acrónimos sejam decifrados na íntegra. 

 
(2) Apreciação do Projecto de Relatório de Progresso sobre a 

Implementação da Agenda 2063. 
 

8. O Director de SPPMERM apresentou à reunião um relatório detalhado sobre a 
implementação da Agenda 2063, tendo destacado o seguinte: 
 

a. Implementação e Enquadramento da Agenda 2063; 
b. Implantação do Quadro de Monitorização e Avaliação da Agenda 2063; 
c. Estratégia de Financiamento e Mobilização de Recursos Internos para a 

Agenda 2063;  
d. Elaboração do Relatório Continental sobre a Implementação da Agenda 2063; 
e. Recomendações; 
f. Conclusão. 
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9. A Reunião acordou que os Estados-membros devem ser concedidos mais 
tempo até quinta-feira, 16 de Janeiro de 2020, para apresentarem os seus contributos 
à Comissão. 
 

(3) Apreciação do Projecto de Relatório Continental sobre a 
Implementação da Agenda 2063 

 
10. O Director de SPPMERM apresentou à reunião o relatório inaugural de nível 
continental que foi elaborado com base nos contributos dos relatórios de 26 Estados-
membros da UA e de 6 Comunidades Económicas Regionais. Foi compilado por uma 
equipa da CUA e da AUDA-NEPAD. O relatório abrange as seguintes áreas: 
 

a. Análise do desempenho de África na implementação da Agenda 2063 - a nível 
das aspirações 

b. Desempenho Continental - por Metas da Agenda 2063 
c. Desempenho na Implementação da Agenda 2063 - por Região 
d. Progressos na implementação de Projectos Emblemáticos da União Africana 
e. Disposições institucionais para o Enquadramento, Implementação, 

Monitorização e Apresentação de Relatórios sobre a Agenda 2063 entre as 
CER e os Estados-membros da UA 

f. Conclusões e Recomendações. 
 

11. O relatório foi adoptado com as seguintes observações e comentários: 
 

a. O relatório está a ser elaborado e a qualidade irá melhorar com os relatórios 
subsequentes. 

b. A ausência de dados sobre alguns dos indicadores continua a ser um desafio. 
c. O relatório deve destacar as áreas/questões que necessitem de intervenções 

políticas. 
d. Os projectos emblemáticos devem ser actualizados para captar as informações 

mais recentes. 
e. As informações do relatório devem ser harmonizadas com outros relatórios 

sobre os mesmos projectos que outros departamentos de UA estavam a 
implementar para garantir consistência.  
 
(4) Preparativos para a Oitava Reunião do Comité Ministerial prevista para 

5 de Fevereiro de 2020 
 

12. O projecto de Agenda foi aprovado com ligeiras alterações: Foram igualmente 
apresentados os Projectos de Decisões. 
 

(5) Informe sobre os eventos paralelos 
 

13. O Director apresentou um informe sobre os eventos paralelos. Informou à 
reunião que os convites já tinham sido enviados aos participantes mas, infelizmente, 
a Comissão recebeu poucas confirmações. Informou igualmente à reunião que os 
participantes foram seleccionados com base no equilíbrio regional.  
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14. Os programas para os eventos paralelos foram adoptados com algumas 
alterações. 
 

(6) Observações Finais 
 

15. O Presidente do Comité agradeceu aos participantes pela participação e 
lembrou a Comissão para organizar uma cerimónia de entrega de pastas para permitir 
que o comité cessante proceda à entrega de pastas ao Comité eleito e que, de certa 
forma, isso irá promover a continuidade.  
 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2020-02-07

Briefing on the ministerial follow-up

committee on the implementation of

agenda 2063

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8365

Downloaded from African Union Common Repository


