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RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ DE COOPERAÇÃO MULTILATERAL 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 

 

Introdução  
 
1. Durante o período em análise, o Subcomité de Cooperação Multilateral, que até 
Abril de 2017 esteve sob a presidência da República Árabe do Egipto, altura em que a 
República do Djibouti assumiu a presidência do Subcomité do CRP de Cooperação 
Multilateral, centrou as atenções na análise da implementação das decisões do 
Conselho Executivo, que envolveram a preparação da 5ª Cimeira União Africana - 
União Europeia realizada em Abidjan, Côte d’Ivoire, de 29 a 30 de Novembro de 2017, 
na preparação da reunião ministerial de seguimento da TICAD VI, que decorreu de 23 a 
25 de Agosto de 2017 em Maputo, Moçambique, bem como no acompanhamento da 
implementação das decisões sobre o Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), 
sobre a Parceria África-Árabe, a Parceira África-Coreia, a Parceria de África - Turquia, a 
Parceria África - América do Sul e a Parceria África – Índia.   
 
2. O Subcomité centrou a sua atenção na implementação da Decisão 
EX.CL/Dec.967 (XXXI) do Conselho Executivo, emitida durante a sua Trigésima-
primeira Sessão Ordinária, decorrida de 30 de Junho a 1 de Julho de 2017 em Adis 
Abeba, Etiópia, que reitera a Decisão EX.CL/DEC.942 (XXX) da 30ª Sessão Ordinária 
do Conselho Executivo, de 25 a 27 de Janeiro, em Adis Abeba, que orienta o CRP a, 
em colaboração com a Comissão e as CER, realizar sessões especiais no prazo de 
seis meses, a fim de permitir um debate aprofundado e uma análise de todos os 
aspectos das parcerias estratégicas para formular propostas e recomendações 
apropriadas e incumbe a Comissão para, em colaboração com o CRP, efectuar uma 
avaliação profunda de todas as parcerias e a apresentar recomendações concretas em 
Julho de 2018.  
 
3. O Subcomité também analisou a questão do futuro das relações entre a UE e o 
Grupo ACP e o Acordo de Cotonou após 2020. A este propósito, o Presidente do CRP, 
o Presidente do Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral e o Relator do 
Subcomité, tiveram uma reunião com os Embaixadores Africanos em Bruxelas a 16 de 
Setembro de 2017, durante a qual abordaram a importância de a África falar com uma 
só voz e a necessidade de se adoptar uma Posição Comum para o Acordo de Cotonou 
após 2020.  
 
4. O presente relatório resume as questões debatidas e as conclusões das 
reuniões em causa. O relatório está dividido em duas partes: A primeira parte aborda 
questões gerais relacionadas com as parcerias estratégicas, enquanto a segunda parte 
faz um resumo das acções levadas a cabo em relação a cada Parceria Estratégica. 
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Parte I.  Avaliação das Parcerias Estratégicas   
 
5. O subcomité desempenhou a sua função consultiva junto do CRP e do Conselho 
Executivo, o que esteve na origem das duas decisões do Conselho Executivo que 
constituíram a base para a avaliação e estratégia das parcerias estratégicas da UA: 
 

a) A Decisão EX.CL/ 942 (XXX) adoptada pelo Conselho Executivo durante a sua 
Trigésima Sessão Ordinária realizada em Janeiro 2017, em Adis Abeba, 
Etiópia, a orientar “o CRP para, em colaboração com a Comissão e com as 
CER, manter discussões e análises profundas de todos os aspectos das 
parcerias estratégicas, a fim de formular propostas e recomendações 
apropriadas para apresentação à Cimeira, tendo em conta o seguinte:  

 
 O processo de reforma institucional e estrutural da União Africana liderado 

por Sua Excelência o Sr. Presidente Paul Kagame”  
 O critério que permitirá determinar a dimensão e a importância de cada 

parceria em termos de benefícios para o desenvolvimento do continente e 
para implementação da Agenda 2063, entre outros;  

 Destacar os indicadores relativos a todos os benefícios que a África obtém 
das parcerias;  

 Os papéis que as várias entidades da União Africana devem 
desempenhar na gestão e coordenação das parcerias estratégicas;  

 A pertinência dos formatos de participação dos Estados Membros nas 
várias parcerias;  

 O reforço da capacidade institucional da Comissão (Divisão de Gestão e 
Coordenação de Parcerias).  
 

b) A Decisão EX.CL/Dec.967 (XXXI) emitida durante a 31ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Julho de 2017, que 
reitera o seu pedido anterior e vinculando-o a um prazo como se segue: 
“Incumbir a Comissão para, em colaboração com o CRP, efectuar uma análise 
profunda de todas as parcerias e apresentar recomendações concretas em 
Julho de 2018'' 

 
6. Com base nas decisões supra do Conselho Executivo, teve lugar de 13 a 14 de 
Dezembro de 2017, no Cairo, Egipto, o Sétimo Retiro Conjunto entre o Comité dos 
Representantes Permanentes (CRP) e a Comissão da União Africana (CUA) sobre a 
Avaliação das Parcerias Estratégicas, destinado a abordar o Relatório do Subcomité 
relativo à avaliação das parcerias estratégicas e do projecto de Quadro Orientador da 
União Africana para as Parcerias Estratégicas. 
 
7. O Roteiro Conjunto entre o CRP e a CUA examinou o Relatório sobre a 
Avaliação das Parcerias Estratégicas, concluído pelo Subcomité de Cooperação 
Multilateral e apresentado ao CRP para apreciação em Junho de 2016. O Relatório 
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sobre a Avaliação das Parcerias Estratégicas avaliou as nove (9) parcerias 
estratégicas1 celebradas por África através da União Africana, a fim de determinar a sua 
pertinência, bem como os seus benefícios e valor acrescentado para União Africana e, 
mais especificamente, para os respectivos Estados Membros e para a região como um 
todo. O consenso geral que prevaleceu, foi que o relatório da avaliação é aceite pelos 
Estados Membros, que destacaram a sua importância. No entanto, o retiro orientou a 
Comissão a actualizar o relatório, nomeadamente a avaliação de cada uma das nove 
parcerias estratégicas, a fim de permitir aos Estados Membros adoptar decisões 
estratégicas sobre as mesmas. O prazo para a conclusão deste exercício é Julho de 
2018. 
 
Recomendações: 
 
8. O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a:  
 

(i)Tomar Nota do Relatório do Sétimo Retiro Conjunto entre o Comité dos 
Representantes Permanentes (CRP) e a Comissão da União Africana (CUA) 
sobre a Avaliação das Parcerias Estratégicas, que decorreu de 13 a 14 de 
Dezembro de 2017, no Cairo, Egipto. 
 

(ii) Homologar as recomendações do Sétimo Retiro Conjunto entre o Comité dos 
Representantes Permanentes (CRP) e a Comissão da União Africana (CUA) e 
orientar a Comissão para, em colaboração com o CRP, assegurar a sua 
implementação integral, em consonância com a Reforma Institucional da União 
Africana. 
 

(iii) Orientar a Comissão a elaborar um protocolo com as Comunidades Económicas 
Regionais (CER) a formalizar as modalidades de cooperação para a gestão de 
parcerias e mobilização de recursos. O Protocolo deverá definir os âmbitos da 
cooperação na negociação das parcerias, os relatórios de balanço e também as 
funções e responsabilidades na gestão das parcerias, que reflecte a evolução do 
papel das CER na governação da UA;  

  
(iv) Orientar ainda a Comissão para, em estreita colaboração com o CRP, elaborar 

um Quadro Estratégico das Parcerias da União Africana, que defina abordagens 
estratégicas claras para as parcerias existentes e eventuais, e Tomar a Decisão 
no sentido de todas as parcerias estratégicas de África passarem a ser 
designadas de Parcerias da UA, pelas quais o Presidente da Comissão da União 

                                                           
1  Parceria África-Árabe, Parceria África-Índia, Conferência Internacional de Tóquio sobre o 
Desenvolvimento em África (TICAD), Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), Fórum África-Coreia, 
Fórum de Cooperação África-América do Sul (ASA), Parceria África-UE, Parceria África-Turquia e 
Parceria África-EUA. 
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Africana terá a responsabilidade de implementar, em nome da União, as 
orientações e decisões pertinentes em matéria de gestão de parcerias, incluindo 
a organização de Cimeiras e outros eventos. 

  
(v) Reafirmar a sua Decisão, EX.CL/Dec.942 (XXX), parágrafo A2, que apelou para 

o fortalecimento da capacidade institucional da Comissão (Divisão de Gestão e 
Coordenação de Parcerias) e Solicitar à Comissão que crie sistemas internos e 
capacidade para a gestão de parcerias, elevando o estatuto da Divisão de 
Parcerias situada no Gabinete do Presidente, para uma Direcção que se ocupe 
de forma integral das funções de gestão de parcerias e de mobilização de 
recursos; preencha os requisitos para analisar e negociar o âmbito das parcerias; 
conceba a visão para o papel de África no mundo; e melhore a voz e a 
representação de África. 
 

(vi) Solicitar ainda ao CRP que garanta uma maior abertura do Subcomité de 
Cooperação Multilateral para se tornar num Subcomité de todos, para efeitos de 
transparência e eficácia;  
 

Parte II. Questões específicas às parcerias  
 
2.1 Parceria UA - UE 
 
9. Em preparação para a 5ª Cimeira UA-UE, realizada em Abidjan, Côte d’Ivoire, de 
29 a 30 de Novembro de 2017, o Subcomité acordou com a parte Europeia. O Comité 
Director Conjunto foi composto pelo Presidente do CRP, pelo Presidente do Subcomité 
de Cooperação Multilateral, o Relator do Subcomité, o Embaixador da Côte d’Ivoire a 
representar o país anfitrião e o Vice-presidente da Comissão, entre outros. 
 
10. O Comité Director Conjunto manteve diversas reuniões em Adis Abeba (Etiópia), 
em Bruxelas (Bélgica) e em Abidjan (Côte d’Ivoire), e também reuniões através de 
videoconferência via vídeo para abordar assuntos relacionados com os documentos 
resultantes da Cimeira, assuntos relacionados com a participação na Cimeira, a agenda 
da Cimeira, os eventos paralelos da Cimeira, as datas para as reuniões dos altos 
funcionários e reuniões ministeriais e também assuntos relacionados com os 
preparativos logísticos, credenciamento, recepção das delegações, disposição dos 
assentos, etc.    
 
11. Por outro lado, o CRP dedicou dois dias para um retiro, ou seja a 12 e 13 de 
Outubro de 2017, para abordar a preparação da 5ª Cimeira UA-UE e para examinar os 
projectos de documentos elaborados pela Comissão e revistos pelo Subcomité de 
Cooperação Multilateral.  
 
12. Durante a reunião formal do CRP, realizada nos dias 14 e 16 de Outubro de 
2017, as recomendações propostas pelo retiro do CRP foram aprovadas, incluindo as 
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recomendações ao Conselho Executivo para adoptar a proposta de Declaração e a 
proposta dos projectos prioritários iniciados pela parte Africana para negociação com a 
União Europeia. 
 
13. Em 16 de Outubro de 2017, reunido na sua Décima-sétima Sessão 
Extraordinária em Adis Abeba, Etiópia, o Conselho Executivo homologou uma Posição 
Comum da União Africana sobre os textos dos documentos finais da 5ª Cimeira UA-UE 
e reconfirmou a sua decisão anterior sobre as modalidades de participação na referida 
Cimeira.  
 
14. Após a aprovação das propostas dos textos finais dos documentos elaborados 
pela parte Africana pelo Conselho Executivo, a proposta de Declaração e as propostas 
dos documentos sobre os projectos prioritários foram apresentados à União Europeia 
para revisão e parecer. As negociações com a UE a nível do Comité Director Conjunto 
tiveram início nos dias 9-10 de Novembro de 2017 e continuaram nos dias 20 e 21 de 
Novembro de 2017, durante a qual ambas as partes decidiram trabalhar com base nas 
propostas Africanas e nos progressos substanciais, após intensas negociações.  
 
15. O Subcomité de Cooperação Multilateral considera que a parte Africana 
demonstrou uma frente unida em Abidjan, Côte d’Ivoire, o que levou ao êxito da 5ª 
Cimeira UA-UE, que decorreu conforme programada de 29 a 30 de Novembro de 2017, 
antecedida pela reunião dos altos funcionários nos dias 26 e 27 de Novembro de 2017 
e da Reunião Ministerial Conjunta, realizada a 28 de Novembro de 2017, com a plena 
participação de todos os Estados Membros da UA.  
 
16. A Cimeira aprovou o texto do documento final negociado com a UE, que 
posteriormente foi publicado no sítio web na UA. A Cimeira solicitou ainda a ambas as 
Comissões que elaborem um plano de acção, dentro de três meses a contar da 
adopção da Declaração da 5ª Cimeira UA-UE, para detalhar os projectos e programas 
conjuntos dentro das áreas de cooperação prioritárias conjuntas da UA-UE, que ambas 
as partes concordam em implementar e criem um mecanismo conjunto de 
acompanhamento. Duas semanas após a Cimeira, foi elaborada uma primeira proposta 
ambiciosa dos projectos prioritários, que detalhou a cooperação em alguns projectos 
emblemáticos da Agenda 2063, particularmente educação e desenvolvimento de 
competências; silenciamento das armas; governação, mobilização de recursos internos, 
luta contra a corrupção e fluxos financeiros ilícitos; reforço da capacidade de adaptação 
às alterações climáticas; investimento no PIDA, CAADP e AIDA; apoiar a Zona 
Continental de Livre Comércio; e acelerar a Estratégia Marítima 2050 da UA. 
 
Recomendações: 
 
17. O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 
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(i) Manifestar o apreço ao Povo e Governo da Côte d’Ivoire por ter albergado 
com êxito a 5ª Cimeira UA-UE e apelar à Comissão a criar mecanismos 
para a implementação dos resultados da Cimeira;  

 
(ii) Felicitar ambos os lados da Parceria pela negociação com êxito dos 

planos de cooperação no âmbito da Cimeira da UA-UE, que podem 
mobilizar investimentos significativos para o desenvolvimento de África e 
fazer progressos palpáveis na consecução dos projectos emblemáticos da 
Agenda 2063. 

 

(iii) Recomendar a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo a aprovar 
a Declaração da 5ª Cimeira da União Africana - União Europeia realizada 
de 29 a 30 de Novembro em Abidjan, Côte d’Ivoire. 

 
2.2 Relativamente ao Futuro do Grupo ACP e do Acordo de Cotonou após 2020 

 
18. Relativamente à questão do futuro do Grupo ACP e o Acordo de Cotonou pós 
2020, o Subcomité examinou a proposta de Documento de Reflexão elaborada pelo 
Grupo Africano em Bruxelas (Bélgica), e informou o CRP acerca do trabalho efectuado 
pelo Grupo Africano em Bruxelas durante o retiro do CRP sobre os preparativos para a 
5ª Cimeira UA-UE, realizada a 12 e 13 de Outubro de 2017, em Adis Abeba, Etiópia. 
 
19. Das deliberações da reunião do CRP que tiveram lugar nos dias 14 e 16 de 
Outubro de 2017, o CRP recomendou à Décima-sétima Sessão Extraordinária do 
Conselho Executivo a aprovar a criação de um Grupo de Trabalho sobre o Acordo de 
Cotonou após 2020 e o futuro do Grupo ACP e a orientar a Comissão, para, em 
colaboração com o CRP, acelerar a conclusão da Posição Comum Africana para 
aprovação até à Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo de Janeiro de 2018. O 
Conselho Executivo adoptou uma decisão a este respeito tal como indicado.  
 
2.3 Parceria África-Árabe  
 
20. A 5ª Reunião Ministerial do Comité de Coordenação da Parceria África-Árabe foi 
realizada em 23 de Setembro de 2017, na Sala de Conferências da Missão de 
Observação da União Africana junto das Nações Unidas em Nova Iorque, EUA, à 
margem da 72ª Assembleia Geral das NU. 

 
21. Estiveram presentes na reunião do lado Africano, a República da Guiné (actual 
Presidente da União Africana), a República do Chade (ex-Presidente passado imediato 
da União), a República da Guiné Equatorial (o país anfitrião da 4ª Cimeira África-Árabe) 
e a Comissão da União Africana, enquanto do lado Árabe foi representado na reunião 
pelo Reino Hachemita da Jordânia (actual Presidente da Liga Árabe), a República 
Islâmica da Mauritânia (ex-Presidente passado imediato da Liga Árabe), o Reino da 
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Arábia Saudita (o próximo Presidente da Liga Árabe e anfitrião designado da 5ª Cimeira 
África-Árabe) e o Secretariado Geral da Liga dos Estados Árabes.  

 
22. A reunião foi co-presidida pela República da Guiné, em representação do lado 
Africano e pelo Reino Hachemita da Jordânia, em representação do lado Árabe. O 
relatório de balanço da implementação das resoluções da 4ª Cimeira África-Árabe, 
elaborado em conjunto pela Comissão da União Africana e pelo Secretariado Geral da 
Liga dos Estados Árabes, foi apresentado pelo Dr. Levi Uche Madueke, Chefe das 
Parcerias Estratégicas da UA.  

 
23. Na sua intervenção, informou que as duas reuniões de altos funcionários do 
comité de coordenação, que deviam ter lugar em Fevereiro e Agosto de 2017 no Cairo 
e em Adis Abeba, respectivamente, não puderam ser realizadas devido à lotação das 
agendas. Assim, afirmou que o relatório de balanço se concentrava apenas nos 
esforços envidados pelas duas organizações para implementar as resoluções da 4ª 
Cimeira África-Árabe. 

 
24. A reunião concordou em convocar a 6ª Reunião Ministerial à margem da 73ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, entre 22 e 24 de Setembro de 
2018. A data exacta será acordada entre os dois lados.  
 
Recomendações: 
 
25. O Subcomité de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende ao 
Conselho Executivo a: 

 
(i) Reiterar a sua Decisão EX.CL/Dec.942 (XXX) da 30ª Sessão Ordinária do 

Conselho Executivo, de 25-27 de Janeiro de 2017, em Adis Abeba, que orientou 
a Comissão, de acordo com os princípios e decisões da UA e em colaboração 
com o Secretariado Geral da Liga dos Estados Árabes, para coordenar e 
acompanhar a implementação oportuna das resoluções da 4ª Cimeira África-
Árabe, especialmente a Resolução 7, que apelou para a realização de uma 
Sessão Extraordinária do Conselho Misto dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros, dentro de um período de seis (6) meses, a contar da data da 
presente Resolução para adoptar o Plano de Acção da Parceria África-Árabe; 

 
(ii) Solicitar à Comissão que acelere a organização da Sessão Extraordinária do 

Conselho Misto de Ministros dos Negócios Estrangeiros antes da Cimeira da UA 
de Julho de 2018; 
 

(iii) Solicita Ainda à Comissão que interaja com a Liga dos Estados Árabes (LEA) 
para garantir que a Reunião Ministerial do Comité de Coordenação da Parceria 
África – Árabe seja realizada em Adis Abeba, Etiópia.  
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2.4  Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África 
(TICAD) 

 
26. Em conformidade com as Decisões EX.CL/Dec.16 (XXX), de Janeiro de 2017 e 
No. EX.CL/Dec.967 (XXXI) de Julho de 2017 do Conselho Executivo, realizou-se de 23 
a 25 de Agosto de 2017 em Maputo, Moçambique, a Primeira Reunião Ministerial de 
Seguimento da Cimeira da TICAD VI de Nairobi, realizada em Agosto de 2016. A 
reunião foi co-organizada pelo Japão, Comissão da União Africana, pelo Gabinete do 
Conselheiro Especial para a África das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento e pelo Banco Mundial. A reunião analisou os avanços 
registados na implementação do Plano de Acção da TICAD V, adoptado em 2013 em 
Yokohama, Japão, e do plano de implementação da TICAD VI, adoptado em Nairobi em 
2016. A Reunião Ministerial de Seguimento da TICAD VI identificou igualmente as 
acções destinadas a viabilizar os preparativos para a próxima Cimeira da TICAD VII, a 
ser realizada no Japão em 2019. 
  
Recomendações:  

 
27. O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 
 

(i) Manifestar o apreço ao Povo e Governo de Moçambique por ter albergado com 
êxito a TICAD Ministerial em Agosto de 2017.  

 
(ii) Orientar a Comissão a fazer o seguimento da implementação dos programas de 

cooperação com o Governo do Japão e apresentar o Relatório de 
acompanhamento ao Subcomité de Cooperação Multilateral e o CRP;  

 
2.5 Fórum África-Coreia  
 
28. Após a realização do 4º Fórum África-Coreia que decorreu de 6 a 7 de Dezembro 
de 2016, em Adis Abeba, Etiópia, o Conselho Executivo, através da Decisão Ex. 
CL/Dec. 1942 (XXX), emitida na sua Trigésima Sessão Ordinária realizada em 25 – 27 
de Janeiro de 2017 em Adis Abeba, Etiópia, solicitou à Comissão para, em estreita 
colaboração com o CRP e o parceiro, implementar a Declaração de Adis Abeba e para 
determinar o conteúdo do Quadro de Cooperação África-Coreia 2017 – 2021, que 
ambas as partes concordam em implementar no prazo de seis meses a contar da data 
da adopção da Declaração de Adis Abeba. 
 
29. De acordo com a decisão acima referida, a Comissão desenvolveu um conjunto 
de projectos concretos regionais e continentais, em consonância com os objectivos e 
metas prioritárias da Agenda 2063. 
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30. O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral avaliou as propostas 
apresentadas pela Comissão e, manifestou ao lado Coreano, a sua disponibilidade para 
ter reuniões consultivas a fim de chegar a um acordo sobre os projectos e programas a 
implementar.  
 
31. Após as eleições Presidenciais na Coreia a 9 de Maio de 2017, o lado Coreano 
informou à Comissão que devido à mudança na liderança do país, seria melhor parar 
com todas as reuniões e negociações da parceria, até que a nova liderança da política 
externa assuma as funções e seja informada integralmente sobre o processo da 
parceria África-Coreia. A Coreia propôs à Comissão o adiamento de todas as 
actividades relacionadas com a conclusão do 4º Quadro de Cooperação África-Coreia 
para uma data posterior, após a Cimeira da UA de Julho.  
 
32. De 11 a 13 de Setembro de 2017, uma delegação da União Africana composta 
pelo Presidente do CRP, pelo Presidente do Comité de Cooperação Multilateral, o 
Relator do Subcomité e por funcionários da Comissão, efectuou uma missão à Seul, 
Coreia, e participou numa reunião de consulta com o lado Coreano para discutir a 
implementação do Quadro de Cooperação África-Coreia 2017-2021. 
 
33. Antes de dialogar com os homólogos Coreanos, a delegação da UA manteve 
uma reunião proveitosa com o Corpo Diplomático Africano em Seul, para abordar a 
cooperação Africana com a Coreia e a harmonização de posições entre o CRP em Adis 
Abeba e o Corpo Diplomático Africano em Seul.  
 
34. Durante a reunião consultiva com o lado Coreano, o parceiro informou à 
Comissão que a Coreia estava ainda a analisar as propostas dos projectos submetidos 
pela Comissão em conformidade com o 4º Quadro de Cooperação África - Coreia, 
aprovado em Dezembro de 2016. Contudo, o parceiro anunciou à delegação que o 
Governo da Coreia aprovou um conjunto de projectos de cooperação num montante de 
16 milhões de $EU para alguns países Africanos. A delegação da UA manifestou em 
termos claros a sua insatisfação perante o parceiro, pois os projectos aprovados pela 
parte Coreana não se basearam nas propostas do lado Africano e eram orientados pela 
cooperação da Coreia com alguns países Africanos.   
 
35. Como forma de avançar, tanto a parte Africana como a Coreana decidiram 
continuar as suas consultas especialmente durante a próxima reunião consultiva a 
decorrer em 2018 em Adis Abeba, Etiópia, com vista a acelerar a execução do 4º 
Quadro de Cooperação África-Coreia. 
 
2.6 Parceria África-Turquia 
 
36. Em consonância com o seguimento do plano de implementação para 2015-2019, 
a Primeira Reunião dos Ministros da Agricultura foi realizada no dia 27 de Abril de 2017, 
em Antalya, Turquia. A reunião discutiu os mecanismos e instrumentos que auxiliariam 
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na promoção de investimentos na agricultura e agro-indústrias, visando o alcance de 
uma maior produtividade, crescimento inclusivo, redução da pobreza e melhoria da 
segurança alimentar e da nutrição. 
 
37. Além disso, a 7ª Reunião dos Altos Funcionários da Parceria África -Turquia, 
teve lugar a 19 de Junho de 2017, na Sede da União Africana. A reunião fez um 
balanço das actividades levadas a cabo actualmente no âmbito da implementação do 
Plano 2015-2019. A União Africana informou à Turquia acerca da reforma e avaliação 
de todas as parcerias estratégicas da União Africana e reiterou a sua posição, de que a 
África pretende que a Turquia seja um parceiro estratégico forte e promova a 
cooperação a nível multilateral, em projectos concretos, sem diminuir a importância do 
relacionamento com os Estados Membros da UA. 
 
38. Ambos os lados têm estado a manter consultas e concordaram em realizar uma 
Conferência Ministerial de Avaliação, de 11 a 12 de Fevereiro de 2018 em Istambul, 
Turquia. 
 
2.7 África - América do Sul 
 
39. Na sequência da Directiva do Subcomité de Cooperação Multilateral no sentido 
de encetar contactos com o lado Sul-Americano sobre a possibilidade de realizar a 4ª 
Cimeira da Parceria África-América do Sul, realizou-se a 10 de Fevereiro de 2017 na 
Comissão, uma reunião entre o coordenador do lado Africano (Nigéria), o Embaixador 
do Equador e a Comissão. 
 
40. Chegou-se a consenso sobre a necessidade de organizar uma reunião que 
envolveria o Embaixador do Brasil, sendo o coordenador do lado Sul-Americano, para 
se pronunciar sobre a prontidão dos Sul-Americanos para realizar a Cimeira. 
 
Recomendações 
 
41.  O Subcomité de propõe que o CRP recomende ao Conselho Executivo a: 
 

(i) Reiterar a sua Decisão EX.CL/Dec.942 (XXX) da 30ª Sessão Ordinária do 

Conselho Executivo, de 25-27 de Janeiro de 2017, em Adis Abeba, que solicitou 

à Comissão, em colaboração com o CRP, a efectuar consultas com o lado Sul-

Americano com vista a propor novas datas para a Cimeira África-América do Sul 

e solicitar à Comissão, em colaboração com o CRP, para finalizar as consultas a 

esse respeito tendo em perspectiva a Cimeira de Junho da UA.  

2.8 Parceria África-Índia 

42. A principal actividade realizada durante o período em análise, foi o consenso 
alcançado em torno do formato da matriz de execução dos projectos incorporados no 
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Quadro de Cooperação e para desenvolver esses projectos nessa conformidade. Para 
o efeito, os departamentos técnicos competentes da Comissão apresentaram os perfis 
de projectos para os projectos que figuram no Quadro de Cooperação.  

 
43. O lado Indiano realizou a mesma actividade e ambos os lados consolidaram 
todos os perfis dos projectos num documento final que apresenta a informação 
completa sobre cada projecto em termos de localização do projecto, beneficiários, 
cronograma, metas e objectivos, orçamento estimado, etc. 
  
44. Após aprovação pelos órgãos de decisão, dar-se-á início ao processo de 
implementação. No entanto, vale a pena recordar que o Governo da Índia tem vindo a 
implementar alguns dos projectos acordados através de procedimentos bilaterais. 
 
2.9 Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) 
 
45. O Subcomité de Cooperação Multilateral não participou na elaboração das 
actividades relacionadas com o FOCAC. No entanto, o Subcomité foi informado de que 
o Governo da China e da África do Sul, o coordenador do lado Africano no mecanismo 
do FOCAC, concordaram que a próxima reunião do FOCAC será realizada em 
Setembro de 2018, na Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, em Pequim, China. 
 
Recomendações: 
 
46. O Subcomité  propõe que o CRP recomende ao Conselho Executivo a: 
 

(i) Tomar Nota do anúncio da China e da África do Sul de realizar uma 
reunião a nível dos Chefes de Estado e de Governo do FOCAC em 
Setembro de 2018.  

  
(ii) Incumbir o CRP a participar nas negociações com o Governo da China, no 

sentido da União Africana representar o continente no FOCAC, e de 
exercer a liderança intelectual do lado Africano para a parceria com a 
China e Solicitar ao CRP a trabalhar com o Governo da China para a 
realização da Cimeira de 2018 em Pequim, em estreita colaboração com a 
Comissão, em consonância com esse mandato.  
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