
 

 

 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

P.O. Box: 3243, Addis Ababa, Ethiopia,   Tel.: (251-11) 551 38 22     Fax: (251-11) 551 93 21 
Email: situationroom@africa-union.org 

 

 
 

CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA 
Vigésima-terceira Sessão Ordinária 
26 – 27de Junho de 2014 
Malabo, Guiné Equatorial  

 
Assembly/AU/9(XXIII) 

Original:  Inglês 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE S.E. SR. MACKY SALL, PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
DO SENEGAL E PRESIDENTE DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS 

CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA NEPAD (HSGOC) 



Assembly/AU/9(XXIII) 
Pág.1 

 

 

 

RELATÓRIO DE S.E. SR. MACKY SALL, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO 
SENEGAL E PRESIDENTE DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES DE 

ESTADO E DE GOVERNO DA NEPAD (HSGOC) 
 
Abertura 
 
1. O Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Orientação da NEPAD 
(HSGOC) realizou a sua 31.ª Sessão em Malabo, Guiné Equatorial, a 25 de Junho de 
2014, antes da 23.ª Sessão Ordinária da Conferência da União Africana (UA). 
 
2. A Sessão foi presidida por Sua Excelência Macky SALL,Presidente da República 
do Senegal e Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo 
da NEPAD. O Presidente felicitou o Egipto, Malawi, África do Sul e a Mauritânia pela 
recente realização com sucesso de eleições nos seus respectivos países. S.E. 
Mohamed Ould Abdel Aziz, Presidente Islâmica da Mauritânia e Presidente da União 
Africana e S.E. Dra. Nkosazana Dlamini Zuma, Presidente da Comissão da União 
Africana (CUA), também discursaram perante a Sessão.  

 
3. Os participantes de alto nível que se fizeram presentes na 31.ª Sessão incluem 
os Membros do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD; 
S.E. John Kufor, antigo Presidente da República do Gana e Enviado Especial do 
Secretário-geral das Nações Unidas para as Alterações Climáticas; Directores-
executivos da Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA), 
Comunidades Económicas Regionais (CER), Presidente e Membros d Painel de Altas 
Personalidades do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP); Comissários 
da UA, Membros do Comité Directivo da NEPAD (CD); Secretário-geral Adjunto e 
Secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA); 
Secretário-geral Adjunto das Nações Unidas e Assessor Especial para África; Director-
geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e 
Chefes de instituições parceiras.  
 
4. A 31.ª Sessão da NEPAD deliberou particularmente sobre três (3) principais 
pontos da agenda: 

a) Aceleração dos Resultados e do Impacto do Programa Integrado para o 
Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP)  

b) Resultados da Cimeira de Dakar sobre Financiamento de Infra-estruturas em 
África; e  

c) Criação da Plataforma Africana de Parcerias Globais. 
 

Aceleração dos Resultados e do Impacto do Programa Integrado para ao 
Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP) 
 
5. No contexto do tema da UA para 2014, “Transformação da Agricultura em África 
para a prosperidade comum: Aproveitamento das oportunidades para o crescimento 
inclusivo e desenvolvimento sustentável”, a 31.ª Sessão debateu fundamentalmente, 
através de uma mesa-redonda de alto nível, os meios estratégicos para acelerar os 
resultados e o impacto do CAADP. Reconheceu as contribuições da NEPADA para o 
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CAADP durante a sua década de existência, salientado que o programa foi 
transformado numa agenda para a transformação socioecónomica e numa marca 
reconhecida mundialmente e com impacto no desenvolvimento do continente. 

 
6. O Dr. Ibrahim Mayaki, Director-executivo daNPCA, apresentou o tema da mesa-
redonda indicando o objectivo de África de alcançar a soberania alimentar plena até 
2035, bem como as prioridades das iniciativas futuras do CAADP, em conformidade 
com as prioridades estratégicas. Estas incluem acções para a afirmação da mulher no 
sector agrícola; transformação agrícola e reforço das cadeias de valor dos mercados 
regionais; intensificação do apoio aos pequenos produtores africanos,promoção de 
investimentos financeiros internos e ligações entre a agricultura e a industrialização.  
 
7. Na qualidade de Convidados Especiais do HSGOC, S.E. John Kufour, antigo 
Presidente da República do Gana e Enviado Especial do Secretário-geral das Nações 
Unidas para as Alterações Climáticas e o Sr. José Graziano da Silva, Director-geral da 
FAO, discursaram perante a Sessão. S.E. Presidente Kufour afirmou que o continente 
articulou bem a importância da agricultura e de fazer face às alterações climáticas para 
melhorar e sustentar padrões aceitáveis de meios de subsistência das populações 
africanas. Apelou para o desenvolvimento de acções com vista a tornar a agricultura 
africana inteligente em termos de adaptação às alterações climáticas. O Director-geral 
da FAO reconheceu o CAADP como sendo a evolução da agricultura africana, a 
necessidade de aumentar a produtividade e fazer face às perdas pós-colheita, bem 
como de promover a Cooperação Sul-Sul no domínio da agricultura. O Director-geral 
anunciou ainda um montante 4 milhões $EU para apoiar a Agência a NEPAD para 
facilitar a implementação do seu programa de criação de emprego para jovens no 
sector agrícola. Isto foi acolhido com agrado pela Sessão. 

 
8. O debate do HSGOC centrou-se na troca de experiências a nível nacional e 
regional pelos pares, a fim de tirar melhor proveito das oportunidades de crescimento 
no domínio da agricultura, segurança alimentar e nutricional através do CAADP. Neste 
contexto, o HSGOC da NEPAD enfatizou a necessidade da inclusão do sector privado e 
de fazer face ao problema da desigualdade do género na implementação do CAADP; a 
formulação de políticas adequadas sobre as relações do mercado de trabalho com vista 
à criação de empregopara os jovens; a modernização da agricultura com vista a um 
maior acesso à terra e financiamento, como forma de atrair mais jovens e mulheres 
para o sector agrícola como uma questão de prioridade; desenvolvimento de 
competências; mobilização de recursos financeiros internos para promover 
investimentos no sector agrícola e, em geral, alavancagem da experiência da NEPAD 
para servir como a força motriz para a implementação da Agenda 2063. 

 
9. Consequentemente, a Sessão endossou o Quadro de Resultados do CAADP 
como um instrumento viável para melhorar a planificação baseada em evidências,a 
monitorização e a aprendizagem por parte dos Estados-membros, nos seus esforços 
com vista ao crescimento económico e desenvolvimento inclusivo orientado pela 
agricultura. Solicitou à NPCA para que apoiasse no reforço das capacidades nos 
Estados-membros da UA para que estes possam internalizar e usar o Quadro de 
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Resultados e desenvolver programas de florestação, irrigação e de redução de perdas 
pós-colheita. 

 
10. Além disso, a Sessão reconheceu que face à globalização  e o seu impacto na 
segurança alimentar e nutricional e meios de subsistência, África deve adoptar 
estratégias de soberania alimentar e comérciopreferencialregional para alcançar  a 
autossuficiência alimentar e reforçar a cooperação regional. Neste sentido,a 31.ª 
Sessão apelou à NPCA, CUA e às CER a trabalhar em colaboração com os Estados-
membros com vista ao desenvolvimento de estratégias, políticas e programas nacionais 
e regionais necessários. Em particular, saudou os esforços da NPCA destinados a 
integrar a componente de alterações climáticas nos planos de investimento nacionais 
do CAADP, e instruiu a Agência para aumentar o apoio aos Estados-membrosem 
matéria de coordenação técnica, a fim de criar resiliência e capacidade de adaptação 
em resposta ao impacto das alterações climáticase variabilidade do clima, e 
desenvolver programas de investimento agrícola inteligente em termos de adaptação às 
alterações climáticas (CSA), bem como partilhar as boas práticas e lições sobre CSA. 
 
11. O programa da NEPAD de agricultura e alterações climáticas foi igualmente 
endossado com as suas componentes de empoderamento do género, reforço do apoio 
aos pequenos produtores e criação de uma Plataforma Africana de Coordenação da 
Agricultura Inteligente em Termos de Adaptação às Alterações Climáticas (CSA). A 
Plataforma permitirá a NPCA colaborar com as CER, parceiros e Organizações Não-
Governamentais (ONG) com vista a abranger 25 milhões de famílias rurais até 2025. O 
HSGOC saudou a parceria inovadora entre a NPCA e as principais ONG mundiais para 
reforçar a capacidade de adaptação às alterações climáticas a nível das bases e 
promover a produtividade agrícola. A reunião solicitou à NPCA, em colaboração com a 
FAO, para que prestasse assistência técnica urgente aos Estados-membros da UA para 
a implementação do programa CSA,bem comoao Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) e aos parceiros para que prestassem apoio aos países africanos em termos de 
investimento na área de CSA.  
 
 
12. Para assegurar que a trajectória de crescimento de África ofereça mais 
oportunidades para os jovens e promova a transformação rural, a Sessão instruiu a 
Agência para que aumentasse as acções para a implementação do Programa Futuro 
Rural (RFP), com maior ênfase na criação de emprego para os jovens. A natureza 
multissectorial da agricultura e seu papel central na promoção da transformação rural 
foi igualmente reconhecida, tendo a Agência sido mandatada para prestar apoio técnico 
com vista a reforçar a harmonização entre as políticas agrícolas e de desenvolvimento 
nacionais e os programas de desenvolvimento rural através do RFP. 

 
13. Para acelerar a implementação do CAADP, a 31.ª Sessão renovou o seu 
compromisso com a Decisão de Maputo em reconhecimento da necessidade contínua 
de apoiar os Estados-membros a monitorizar efectivamente a meta de afectação de 
10% do orçamento nacional à agricultura. A este respeito, solicitou à NPCA, em 
colaboração com a FAO, para que levasse a cabo um estudo e desenvolvesse 
directrizes para ajudar os Estados-membros a melhorara afectação de recursos à 
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agricultura, e determinar o valor real e o nível de dependência em relação ao tamanho 
do PIB. 
 
Resultados da Cimeira de Dakar sobre Financiamento de Infra-estruturas em 
África  
 
14. O HSGOC da NEPAD recordou as Decisões da 21.ª e 22.ª Sessão Ordinária da 
Conferência da União Africana, nomeadamente, Assembly/AU/Dec.488(XXI e 
Assembly/AU/Dec.508(XXII). O Secretário-executivo da CEA, Dr- Carlos Lopes, 
apresentou os resultados da Cimeira de Dakar sobre Financiamento (DFS) de Infra-
estruturas em África, realizada em Dakar, Senegal, nos dias 14 e 15 de Junho de 2014, 
sob a liderança de S.E. Macky Sall, Presidente da República do Senegal e Presidente 
do HSGOC.  
 
15. A Sessão registou com satisfação os resultados da Cimeira com vista a 
reforçaras sinergias inovadoras entre os sectores públicos e privados para mobilizar 
investimentos financeiros pan-africanos e globais para o desenvolvimento de infra-
estruturas.Por conseguinte, o HSGOC aprovou a Agenda de Acção de Dakar adoptada 
pela Cimeira destinada apromover o financiamento de infra-estruturas em África e 
validar as conclusões políticas do Estudo da NEPAD-CEA sobre Mobilização de 
Recursos Internos (MRI) para a operacionalização dos programas e projectos da 
NEPAD que serviram de base para Cimeira.  
 
16. Em particular, a 31.ª Sessão saudoua reafirmação expressa de que África deve 
doravante olhar com mais objectividade e de forma mais decisiva para o interiorpor 
forma a mobilizar recursos financeiros adicionais, e da necessidade contínua de 
determinação política dos líderes africanos. Salientou a priorização de financiamento 
dos projectos de infra-estruturas identificados e apresentados em Dakar como primeiro 
passo para a concretização do Plano de Acção Prioritário do PIDA até 2020, com o 
sector público a trabalhar para atingir a operacionalidade do projecto e minimizar os 
riscos para salvaguardar os investimentos. 
 
17. No contexto da Agenda de Acção de Dakar, a 31.ªSessão do HSGOC saudou 
particularmente o fundoAfrica50lançado pelo BAD como uma plataforma de 
investimento designado para diminuir significativamente o défice financeiro nas infra-
estruturas, criara Rede Empresarial Continental (CBN) sobre o Financiamento de Infra-
estruturas coordenado pela NPCA e os parceiros organizadores da Cimeira, 
melhorando a ambiente político e jurídico propício para atrair investimentos – tudo em 
apoio da execução dos projectos de infra-estruturas transfronteiriças e nacionais de 
grande impacto. A Sessão reiterou a forte ligação entre a Iniciativa Presidencial de 
Apoio às Infra-estruturas (PICI)da NEPAD e os projectos apresentados na Cimeira 
como elementos que se reforçam e complementam mutuamente para acelerar a 
execução do PIDA. 

 
18. Por conseguinte, o HSGOC solicitou à Agência NEPAD a conceber e 
desenvolver modalidades adequadas para operacionalizar totalmente a Agenda de 
Acção de Dakar e posteriormente submeter relatórios periódicos sobre os progressos 
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realizados, a este respeito, ao Comité de Orientação de Chefes de Estado e de 
Governo da NEPAD. Além disso, insta a NPCA, conjuntamente com as CER, o BAD, a 
CEA, o PNUD, o Banco Mundial e os Grupos/Fundações Empresariais da NEPAD a 
reforçar o compromisso do sector privado para fazer avançar a Agenda de Dakar. 
Tendo como base a intervenção da Presidente da CUA, a sessão ressaltou as ligações 
importantes entre o desenvolvimento de competências e as infra-estruturas orientadas 
pela ciência, tecnologia e inovação, exortando assim que o HSGOC priorize este factor 
na execução do PIDA e do PICI.  

 
19. Em suma, a 31.ª Sessão do Comité de Orientação de Chefes de Estado e de 
Governo da NEPAD manifestou reconhecimento à S.E. Macky Sall e seu Governo pela 
organização, com êxito, da Cimeira. Em particular, agradeceu os respectivos líderes 
pela sua participação ao mais alto nível, nomeadamente S.E. Yayi Boni, Presidente da 
República do Benim; S.E. Goodluck Ebele Jonathan, Presidente da República Federal 
da Nigéria; S.E. Ibrahim Boubacar Keita, Presidente da República do Mali e S.E. a Dra. 
Nkosazana Dlamini Zuma, Presidente da CUA. A sessão ainda reconheceu o forte 
apoio fornecido ao processo pelo Dr. Ibrahim Mayaki, Director Executivo da NPCA, o 
Dr. Elham Ibrahim, Comissariado para as Infra-estruturas e Energia da UA, o Dr. Donald 
Kaberuka, Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, o Dr. Carlos Lopes, 
Secretário-executivo da CEA e o Sr. Mahtar Diop, Vice-presidente do Banco Mundial 
para África. 

 
20. Além disso, a sessão concordou na importância ter como base as conclusões da 
Cimeira de Dakar para considerar a organização de uma Cimeira Especial de Alto Nível 
sobre o Financiamento do Desenvolvimento de África em geral, a fim de implementar a 
Decisão da Conferência da UA (Assembly/AU/Dec488(XXI)) de Maio de 2013. O evento 
de alto nível proposto deve procurar reunir todos os aspectos do trabalho sobre a 
mobilização de recursos para os programas da UA e da NEPAD através de uma 
abordagem coordenada e consolidada. Portanto, este processo levará em conta o 
estudo aprovado sobre a mobilização de recursos nacionais da NEPAD-CEA, o trabalho 
dos painéis de alto nível sobre as fontes alternativas de financiamento da UA e os 
Fluxos Financeiros Ilícitos pelo antigo Presidente Olusegun Obasanjo da Nigéria e o 
antigo Presidente Thabo Mbeki da África do Sul, bem como o Mecanismo Inovador de 
Mobilização de Recursos Internos da NPCA (DRIM) e as propostas do Comité Directivo 
da NEPAD, de Dezembro de 2012. 
 
Criação da Plataforma Africana de Parcerias Globais 

 
21. O HSGOC recordou a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.508(XXII) e 
felicitou os esforços dos membros do Comité Directivo da NEPAD e da NPCA, de 
reformar o Fórum de Parceria Africana (APF) com vista a um maior impacto e benefício 
para o continente.O Presidente do HSGOC apresentou as principais componentes da 
proposta de Plataforma de Parceria Africana.  
 
22. Posteriormente, a 31ª sessão da NEPAD aprovou a criação da Plataforma 
Africana para Parcerias Globais proposta como um novo mecanismo de parceria 
baseado na agenda de integração regional de África e um fórum de formaçãode 
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coligações composto pelos Estados-membros da UA representados no HSGOC, NPCA, 
Comissãoda UA, CER e principais instituições regionais1 e os principais países 
parceiros do G8, G20 e OECED de África no domínio do comércio, investimento e ajuda 
humanitária. 

 
23. O HGSOC voltou a enfatizar a razão da estrutura de parceria reflectir a 
arquitectura política e económica global em evolução, especialmente o papel central do 
G20 na cooperação económica internacional. Congratulou-se com a nova plataforma 
como uma formação central de iniciativa e liderança africana que reúne as actuaise 
principais parcerias internacionais do continente para promover a transformação de 
África, sob os auspícios da UA e contribuir para uma maior coerência nos 
compromissos e perspectivas de parceria do continente. A sessão reiterou que o novo 
instrumento de parceria é complementar e não substitui os acordos de parceria 
bilaterais existentes.  

 
24. A 31ª sessão subscreveu ainda os termos de referência elaboradospela NPCA e 
submetidos através do ComitéDirectivo da NEPAD, reflectindo a lógica, os objectivos, o 
formato e membros da plataforma propostos. Salientou que o novo mecanismo incidirá 
nas questões de cooperação económica de natureza estratégica para África, na 
globalização e nas prioridades definidas de desenvolvimento conforme 
consubstanciado naUA, NEPAD e Agenda 2063. 

 
25. Por conseguinte, a sessão mandatou o Presidente do HSGOC, com o apoio 
doDirector Executivo da NPCA e do Comité Directivo da NEPAD, a abordar 
formalmente os governos identificados e potenciais parceiros e instituições a determinar 
os seusgraus de interesse e disponibilidade para a adesãoàPlataforma Africana para 
Parceria Globais e a nomear funcionários competentes de nível superior. Além disso, a 
reunião solicitou ao Director Executivo da NPCA para contactar a Alemanha que ocupa 
a actual presidência do G7 no que diz respeito à possibilidade de reformar a parceria 
G7-África durante o seu mandato e apelouà Mauritânia e ao Senegal (como países que 
presidem aUA e a NEPAD, respectivamente) e a África do Sul (como membro do G20) 
a estabelecer contactos com a Austrália que ocupa a actual presidência do G20 sobre o 
fórum proposto G20-África. 

 
26. Além disso, o HSGOC congratulou-se com o lançamento do Relatório sobre a 
Perspectiva de InovaçãoAfricana IIda NPCA que definea situação da ciência, tecnologia 
e inovação nos Estados-membros da União Africanae solicitou aos Estados-membros, 
à Comissão da UA e à NPCA, juntamente com o sector privado e os parceiros de 
desenvolvimento, para que aumentemo lançamento de inquéritos a todos os países 
africanos. 
 
 
 
 

                                                 
1 Bando Africano de Desenvolvimento (BAD), Secretariado do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP), Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA) e Escritório do Conselheiro Especial das 

Nações Unidas para África (OSAA).    
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Encerramento 
 
27. A 31ª sessão reconheceu a contínua liderança e orientação estratégica dos 
líderes africanos com vista à célere operacionalização da NEPAD e felicitou os 
Presidentes da União, do HSGOC e da Comissão, juntamente com o Director Executivo 
da Agência da NEPAD pelosseus esforços a este respeito. A sessão também 
manifestou reconhecimentoàsCER, às instituições africanas e aos parceiros de 
desenvolvimento pela operacionalização da NEPAD na sua segunda década. 
 
28. A próxima 32ª sessão do Comité de Orientação de Chefes de Estado ede 
Governo da NEPAD terá lugarem vésperas da 24ªConferência da União Africana, 
emJaneiro de 2015, em Adis Abeba, Etiópia.   

 
 
 
 
 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

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

Organs Assembly Collection

2014-06-27

Report of the Chairperson of the

NEPAD Heads of State and

Government Orientation  Committee (HSGOC)

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/9044

Downloaded from African Union Common Repository


