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RELATÓRIO DO PRESIDENTE DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES DE 
ESTADO E DE GOVERNO DA NEPAD (HSGOC) 

 
1. O Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo (HSGOC) realizou a 
sua 28ª Sessão em 26 de Janeiro de 2013, em Adis Abeba, Etiópia, antes da 20ª 
Conferência da União Africana (UA). Sua Excelência o Primeiro-ministro Hailemariam 
Desalegn, da República Federal e Democrática da Etiópia, na qualidade de Presidente 
do HSGOC da NEPAD, passou o testemunho da presidência a Sua Excelência o 
Presidente Macky Sall, da República do Senegal, após a eleição do último para o cargo 
para um mandato de dois (2) anos.  
 
2. Sua Excelência o Presidente Boni Yayi, Presidente da República do Benim e 
Presidente cessante da União Africana e Sua Excelência Dra. Nkosazana Dlamini-Zuma 
dirigiram-se à Sessão. A 28ª Sessão deu calorosas boas-vindas à participação da 
Presidente da Comissão pela primeira vez nas suas novas funções. Tomaram parte 
igualmente na reunião os Chefes de Estado Membros, bem como os Directores 
Executivos da Agência da NEPAD, das Comunidades Económicas Regionais (CERs) e 
instituições parceiras.  
 
3. A Sessão da NEPAD constatou o optimismo e as oportunidades de um 
Continente em crescimento para melhor formular o futuro de África, tomando em 
consideração o tema do Pan-Africanismo e Renascimento Africano para o 50º 
Aniversário da fundação da OUA e da segunda década da NEPAD como programas 
emblemáticos da União Africana.  

 
4. Com base nas Normas de Procedimento das Estruturas de Governação da 
NEPAD, a 28ª Sessão do Comité de Orientação da NEPAD realizou eleições para o 
Presidente do HSGOC, dois (2) Vice-presidentes e membros rotativos. S.E. o Presidente 
Macky Sall, da República do Senegal, foi unanimemente eleito para a nova Presidência 
do Comité de Orientação da NEPAD para um mandato de dois anos. O HSGOC 
agradeceu a Etiópia e a sua liderança firme no processo da NEPAD durante o mandato 
do falecido Primeiro-ministro Meles Zenawi e do Primeiro-ministro Hailemariam 
Desalegn. 
 
5. Além disso, o Comité de Orientação elegeu dois Vice-presidentes e quinze (15) 
membros rotativos. A este respeito, S.E. o Presidente Mohamed MORSI, da República 
Árabe do Egipto e S.E. o Presidente Abdelaziz Bouteflika, da República Democrática da 
Argélia foram eleito e reeleito para o caro de Vice-presidentes, respectivamente, 
igualmente para um mandato de dois anos cada.  

 
6. Os cinco (5) países fundadores da NEPAD nomeadamente Argélia, Egipto, 
Nigéria, Senegal e África do Sul permanecem como membros do HSGOC. A fim de 
promover cada vez mais o sentido de propriedade e de inclusão da agenda da NEPAD, 
foram feitas eleições dos membros rotativos do HSGOC com base no resultado das 
consultas regionais entre os Estados Membros, com facilitação da CUA e dos Decanos 
dos Embaixadores em Adis Abeba. Os membros rotativos cumprirão um mandato de 
dois (2) anos. Desta forma, a actual composição do HSGOC integra os países 
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fundadores da NEPAD e 15 membros rotativos, de acordo com as cinco (5) regiões da 
União Africana, conforme a seguir:  
 

 
África Central  África Oriental África do Norte África Austral África Ocidental 

1. 1. Camarões 5. Etiópia 9. Egipto 13. África do Sul 17. Nigéria 

2. 2. Congo 6. Uganda* 10. Argélia 14. Malawi 18. Senegal 

3. 3. Gabão 7. Tanzânia* 11. Líbia 15. Zimbabwe* 19. Mali 

4. 4. Chade* 8. Ruanda 12. Mauritânia* 16. Zâmbia* 20. Benim 

 

Nota: * Novos Membros 

 
7. Em particular, a Reunião do Comité de Orientação da NEPAD discutiu os grandes 
assuntos da agenda, respeitantes a: 

 
a) Actividades da Agência da NEPAD com base nos resultados entre Janeiro – 

Dezembro de 2012; 
 

b) Manutenção do Ritmo de implementação do Programa Integrado de 
Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP); 

 

c) Estudo sobre a Mobilização de Recursos Internos para os Programas da 
NEPAD; 
 

d) Estatuto da Iniciativa Líder da Infra-estrutura Presidencial (PICI); e 
 

e) Informação actualizada sobre os Envolvimentos de Parceiras Estratégicas de 
África. 

 

A. ACTIVIDADES DA AGÊNCIA DA NEPAD COM BASE NOS RESULTADOS 
ENTRE JANEIRO – DEZEMBRO DE 2012 
  

8. O Director Executivo da NEPAD, Dr. Ibrahim Mayaki, apresentou um resumo dos 
avanços registados durante o período de Julho a Dezembro de 2012, na implementação 
da NEPAD, com ênfase nos principais resultados agregados e no crescente impacto no 
desenvolvimento de África. A este respeito, o HSGOC aprovou os avanços e avançou os 
programas e projectos específicos da NEPAD detalhados no Relatório de Actividade da 
Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA) para o período em análise. 
A Sessão saudou os esforços intensivos e o foco da NPCA para se alcançar melhores 
resultados no seu desempenho programático e voltou a enfatizar a necessidade para um 
impacto directo dos programas e projectos da NEPAD a vidas do povo africano. 
 
9. A 28ª Sessão manifestou o seu apreço pelo apoio recebido dos Estados 
Membros, das CERs, dos parceiros e intervenientes para a implementação da NEPAD. 
Nesse sentido, o HSGOC reafirmou a necessidade de uma colaboração estreita 
continua entre os governos africanos, a Comissão, a NPCA, as CERs e parceiros a fim 
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de se obter um excelente impacto dos programas e coerência para se atingir a 
integração regional. 

 
B. MANUTENÇÃO DO RITMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM ÁFRICA 
(CAADP) 

 
10. Em comemoração da década do Programa Integrado de Desenvolvimento da 
Agricultura em África (CAADP), a Sessão constatou a oportunidade proporcionada para 
consolidar as realizações e as lições tiradas para trazer mais resultados substanciais. 
Por isso, o HSGOC saudou o exercício para a “Manutenção do Ritmo do CAADP” feito 
pela CUA e NPCA visando o reforço da política, das instituições, da liderança local e do 
apoio ao conhecimento com maior incidência nos investimentos a fim de transformar a 
agricultura africana e segurança alimentar e nutricional. 

 
11. Além disso, o Comité de orientação da NEPAD saudou o compromisso do 
governo egípcio e NPCA de, em conjunto, desenvolverem um programa integrado para 
resolver as actual situação de insegurança alimentar exacerbada pelas alterações 
climáticas e pelos conflitos na região do Sahel, estabelecendo ligação entre a segurança 
alimentar e a segurança global, observando que o desenho proposto de um modelo de 
transformação rural no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da NEPAD. A 
reunião do HSGOC constatou ainda os progressos feitos na Iniciativa para a 
Autonomização da Mulher na Agricultura (EWA) tendo como áreas prioritárias a reforma 
da terra, liderança, acesso aos insumos e ao conhecimento e apoio prometido a fim de 
aumentar o papel do género da agricultura. 

 
C. ESTUDO SOBRE A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS INTERNOS PARA OS 

PROGRAMAS DA NEPAD 
 
12. Sobre a mobilização de recursos internos, o HSGOC da NEPAD fez recordar da 
conclusão da sua 26a Sessão que mandatava a NPCA e a UNECA a realizarem um 
estudo abrangente sobre os mecanismos inovadores para financiar os programas da 
NEPAD. A Sessão elogiou a Agência NEPAD e a UNECA pelo trabalho feito até agora e 
instou a Agência, a ECA e aos parceiros participantes para finalizarem o relatório 
abrangente até Maio de 2013 para sua posterior consideração na próxima 29a Sessão 
do HSGOC. Alguns dos mecanismos inovadores identificados incluem a instalação do 
Fundo Africano de Desenvolvimento de Infra-estruturas; Novo modelo de financiamento 
de Parcerias Público-Privado para Mercados Emergentes, constituição de um Mercado 
de Títulos Regionais e o estabelecimento de um Mecanismo de Garantia de Crédito 
entre outros. 
 
13. Além disso, a 28a Sessão reiterou o apelo para a colaboração contínua entre a 
Comissão, a NPCA e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para a reformulação 
do Fundo de Preparação do Projecto de Infra-estruturas da NEPAD (IPPF) através de 
financiamento interno dos Estados-membros. O Comité de Orientação notou igualmente 
os esforços para aumentar o nível de participação do sector privado no desenvolvimento 
de infra-estruturas, em parceria com o Fórum Económico Mundial (WEF). Foi elogiada a 
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Rede de Parceria Público Privado de África (AP3N), uma iniciativa do Governo da 
Nigéria para servir como uma plataforma continental para a aprendizagem entre os 
pares para reforçar o papel das PPPs no desenvolvimento de infra-estruturas em África 
através da harmonização dos projectos de PPP. 
 

D. SITUAÇÃO DA INICIATIVA PRESIDENCIAL LÍDER DE INFRA-ESTRUTURA (PICI) 
 

14. O encontro reiterou que a NEPAD continue a inspirar a implementação do 
Programa de Desenvolvimento de Infra-estruturas em África em particular, o principal 
papel atribuído à NPCA, como um órgão executor, para a Arquitectura Institucional para 
o Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (IAIDA). O progresso na implementação 
dos projectos sob Iniciativa Presidencial Líder de Infra-estruturas (PICI) tem sido 
positivo. A Sessão elogiou os Líderes Presidenciais pelo seu compromisso activo e 
agradeceu a S. Exa. o Presidente Jacob Zuma da África do Sul pela sua liderança sólida 
na coordenação dos projectos da PICI. A reunião do HSGOC concordou em considerar 
a inclusão do projecto Ferroviário da África Ocidental e com os domínios do projecto de 
energia e saneamento da PICI, que actualmente não estão cobertos pela PICI. O 
HSGOC reiterou a importância fundamental do desenvolvimento das infra-estruturas 
nacionais e regionais 
 
15. Além disso, a 28a reunião da NEPAD enfatizou a necessidade crítica dos 
projectos da PICI em avançar na interconexão entre os países Africanos e sub-regiões 
para resolver os défices das infra-estruturas e impulsionar o comércio intra-africano, e 
sublinhou ainda a vantagem da PICI em proporcionar o impulso estratégico de 
coordenação e de comunicação clara e eficaz. O HSGOC recebeu com agrado o Fórum 
Ministerial da PICI que será convocado em Maio de 2013, antes da 29a HSGOC. 
 

E. INFORMAÇÃO ACTUALIZADA DOS CONTRATOS DE PARCERIA 
ESTRATÉGICA EM ÁFRICA 

 
16. A Sessão da NEPAD congratulou os comunicados da S. Exa., Jacob Zuma, 
Presidente da República de África do Sul em acolher a 6ª Cimeira de Brasil, Rússia, 
Índia, China, África do Sul (BRICS) em Durban no dia 27 de Março de 2013, pela 
primeira vez em solo Africano e a actualização pela S. Exa., Boni Yayi, Presidente da 
República do Benim, sobre os resultados das Cimeiras de G8 e de G20 de 2012. 
Saudou igualmente o tema da Cimeira: ‘Parceria para o Desenvolvimento, Integração e 
Industrialização' - BRICS e África, e o planeado Fórum de Diálogo dos Líderes de 
BRICS-Africanos com o foco na cooperação em infra-estruturas. A África do Sul como 
anfitrião vai convidar a liderança da UA, os Campeões da PICI, os Chefes das CERs e 
as instituições regionais e internacionais. 

 
17. Foi reiterada a necessidade de se colocarem prioridades de desenvolvimento de 
África na agenda de G8 e G20 de 2013 ao mesmo tempo, foi reafirmada a importância 
do cumprimento crítico das promessas e dos compromissos passados do G8 para a 
África. No reforço da responsabilidade mútua como um elemento principal da parceria, a 
Sessão de HSGOC saudou os trabalhos em curso levados a cabo pela NEPAD, CUA e 
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UNAIDS sobre o Relatório de Prestação de Contas de África-G8 no combate contra o 
VIH/SIDA, Tuberculose e Malária, que será finalizado em Abril de 2013. 
 
18. O HSGOC da NEPAD reiterou ainda a necessidade para um maior apoio do G20 
para África para garantir a resistência contra a crise económica mundial. Foi enfatizado o 
apelo renovado para uma representação Africana adequada e eficaz nos processos de 
desenvolvimento global, especialmente o G20 e a Parceria Global (GP) para uma 
Cooperação Efectiva de Desenvolvimento. Nesse sentido, a Sessão expressou uma 
profunda apreciação pelo actual papel que está a ser desempenhado pela Nigéria e pelo 
Chade como representantes da UA na actual Plataforma Ministerial da GP. 
 
19. A este respeito, a Sessão solicitou a CUA e a NPCA para se envolverem na 
próxima Conferência Conjunta CUA/CEA dos Ministros Africanos de Economia, 
Planificação e Finanças em Março de 2013 a explorarem modelos alternativos de 
representação da África na Parceria Global Busan. 

 
20. Além disso, o HSGOC da NEPAD apelou para um maior envolvimento e para um 
nível de interacção melhor entre os líderes Africanos e o G8 nas próximas Sessões de 
sensibilização G8/África. Enfatizou a necessidade de consultas adequadas entre os 
líderes Africanos antes da Sensibilização com preparativos adequados através do 
Comité Directivo da NEPAD e o Fórum de Parceria de África (FPA) para garantir o valor 
acrescentado como plataforma para dialogar sobre prioridades do continente para o 
processo da parceria do G8. 
 
21. Tendo reconhecido a liderança excepcional, alta competência e o desempenho 
melhorado da Agência sob a direcção do Dr. Ibrahim Assane Mayaki, antigo Primeiro-
ministro da República do Níger e Director Executivo da Agência da NEPAD, nomeado 
em Janeiro de 2009, o HSGOC recomendou à Conferência a continuação dos serviços 
do Dr. Mayaki como Director Executivo da NPCA para um novo mandato de quatro (4) 
anos. 
 
22. O Comité de Orientação da NEPAD acolheu com satisfação o estabelecimento do 
CENTRO MELES ZENAWI, dentro da Agência da NEPAD, em homenagem ao legado 
duradouro do Primeiro-ministro Etíope e antigo Presidente do HSGOC. O Centro irá 
servir como um pólo de geração de conhecimento e de pesquisas para levar avante os 
ideais que previram a visão da NEPAD pelo falecido Primeiro-ministro Meles Zenawi 
focalizando principalmente na Apropriação Africana e na estratégia para o Crescimento 
e Transformação. 
 
23. A próxima 29a Sessão do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de 
Governo da NEPAD irá realizar-se na véspera da 21a Conferência da União Africana e 
do 50º aniversário da Fundação da Organização da Unidade Africana. 
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