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RELATÓRIO DO PRESIDENTE DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES DE 

ESTADO E DE GOVERNO DA NEPAD (HSGOC) 
 

1. Os Chefes de Estado e de Governo do Comité de Orientação da NEPAD 
realizaram a sua 25ª Reunião no dia 29 de Junho de 2011, em Malabo, na véspera 
da 17ª Conferência da União Africana (UA). S.E. Obiang Mbasogo, Presidente da 
Guiné Equatorial  e Presidente da União Africana e S.E. Dr. Jean Ping, Presidente 
da Comissão da União Africana participaram na reunião, bem como os responsáveis 
das Comunidades Económicas Regionais e Instituições Parceiras. 
 
2. Especificamente,a 25ª sessão do Comité de Orientação da NEPAD serviu 
como uma comemoração especial para marcar o 10° aniversário da adopção 
da NEPAD em Julho de 2001 em Lusaka. 

 
3. Quatro (4) pontos chave da agenda foram debatidos pela reunião da 
NEPAD, nomeadamente: 
 

a. Uma Estratégia para a mobilização dos recursos internos de África 
em apoio à implementação dos programas e projectos da NEPAD; 
 

b. Actividades Programáticas da Agência da NEPAD de Janeiro a Junho 
de 2011; 

 
c. Informações actualizadas sobre a Iniciativa Presidencial da UA-

NEPAD de Promoção de Infra-estruturas; 
 
d. Compromissos de Parcerias de África no contexto do G8 e G20. 

 
4. Ao contextualizar o percurso até ao presente momento relativamente à 
visão da NEPAD, a comemoração concentrou-se no tópico “Mobilização de 
recursos internos para a implementação da NEPAD”.  A sessão  evocou a 
adopção da NEPAD  como um programa emblemático da UA e a Decisão da 
Segunda Assembleia de Julho de 2003 em Maputo para integrar a NEPAD nas 
estruturas e processos da UA  
 
5. Isto culminou com resultado final do processo de integração, através da 
Decisão da 14ª Conferência da UA de Fevereiro de 2010 e subsequentemente a 
criação da Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA) como um 
orgaõ técnico da UA. A Agência da NEPAD está actualmente a funcionar em pleno 
como um mecanismo de desenvolvimento, sob a supervisão directa do Presidente 
da Comissão da UA. Este facto ,ajudou a impulsionar ainda mais a implementação 
do Programa da NEPAD. 

 
6. A reunião saudou o 10° aniversário da NEPAD como um marco importante e 
singular para se reflectir profundamente nos resultados heterógeneos das 
realizações, restantes desafios, lições aprendidas na última década e o futuro no 
contexto da prática de desenvolvimento de África tendo igualmente reafirmado a 
relevância continuada e a singularidade da visão, as prioridades do sector e  os 
valores fundamentais plasmados na NEPAD como o programa emblemático da 
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União Africana para ajudar a alcançar os obejctivos de desenvolvimento de África e 
reconhecer a liderança inspiradora e a previsão dos arquitectos da NEPAD, com 
vista a garantir que África obtenha o seu lugar de direito no sistema internacional. 

 
7. A reunião notou com satisfação que um progresso sinificativo foi realizado 
relativamente à integração da NEPAD nas estruturas e processos da União Africana 
depois da Decisão Assembly/AU/ Dec. 282.(XIV) da Décima Quarta Sessão da 
Conferência de criar a Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD como um 
orgão técnico da União Africana, e louvou o Presidente da Comissão da União 
Africana e Director Executivo da Agência da NEPAD por trabalharem deligentemente 
para reforçar a capacidade instutucional da Agência de Executar o seu mandato. 

 
8. Em geral, a 25ª Reunião realçou a contínua colaboração e sinergia entre a 
Comissão da UA e a Agência da NEPAD e reiterou a necessidade urgente de os 
Estados-membros providenciarem financiamento adequado à Agência e seus 
programas com vista a executar o seu mandato. Neste sentido, a Reunião do Comité 
de Orientação da NEPAD apelou o Comité dos Representantes Permanentes, em 
colaboração com a Comissão da UA, a acelerar e concluir a validação da estrutura 
organizacional da NPCA proposta para aprovação pelo Conselho Executivo na 
próxima Conferência para permitir o início efectivo do funcionamento pleno da 
Agência. 

 
A.  Estratégia de mobilização de recursos internos em África em apoio à 

implementação dos programas e projectos da NEPAD 
 
9. As estratégias e esforços dos países africanos, instituições nacionais e 
regionais para mobilizar recursos internos para financiar o desenvolvimento foram 
destacadas durante a sessão especial do Comité de Orientação da NEPAD. A 
importância dos recursos internos para financiar projectos de desenvolvimento em 
África foi reiterada. Os Presidentes da Argélia, África do Sul, Nigéria, o Primeiro 
Ministro da Namíbia e o Secretário Executivo da Comissão Económica das Nações 
Unidas para África (UNECA) discursaram durante a sessão especial sobre o 
assunto. 
 
10. O Comité de Orientação da NEPAD realçou a oportunidade histórica de África 
para individual e colectivamente promover a mobilização de recursos interno em 
apoio à implementação da NEPAD para promover a apropriação, auto-suficiência e 
eficácia do desenvolvimento e realçou, em particular, as formas inovadoras e 
práticas de financiamento do desenvolvimento, incluindo a promoção do 
financiamento público através do alargamento da base tributária, parcerias público-
privadas (PPP), combate ao fluxo ilícito de capitais, impostos sub-regionais sobre os 
projectos multinacionais, opções de mercado de capitais, financiamento da luta 
contra as alterações climáticas e melhor utilização dos fundos de pensão e ganhos 
obtidos dos recursos naturais. 

 
11. Em particular, foram destacadas medidas políticas para a melhoria da 
mobilização de recursos internos em África. Algumas destas medidas incluem 
poupanças contratuais, alargamento da base tributária e reformas fiscais, apoio para 
o crescimento e desenvolvimento de redes com o sector privado e a sociedade civil. 
Neste sentido, o HSGOC sublinhou a necessidade do envolvimento contínuo com os 
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países relevantes, organismos regionais, instituições pana-africanas e o sector 
privado para levar avante os projectos regionais identificados. A reunião realçou a 
necessidade de transformar a actual vontade política de financiar o desenvolvimento 
interno em respostas e acções concretas em termos de políticas, e solicitou à 
Comissão da UA e a Agência da NEPAD, em colaboração com a UNECA e outras 
instituições parceiras, a desenvolverem mecanismos adequados para a 
racionalização dos processos de mobilização de recursos internos, com 
recomendações específicas, e  apresentá-los à próxima HSGOC para análise e 
adopção.  

 
B. Actividades Programáticas da Agência da NEPAD referentes ao  período 

de Janeiro a Junho de 2011 
 

 
12. A Reunião do HSGOC adoptou o relatório sobre as actividades programáticas 
da Agência da NEPAD referentes ao período de Janeiro a Junho de 2011, e aprovou 
a implementação dos principais programas e projectos regionais e continentais da 
NEPAD e realçou, em particular, os progressos alcançados em relação aos 
Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação em África (ASTII), a participação 
estratégica no futuro rural, apoio técnico às CER no âmbito da Parceria para o 
Desenvolvimento do Sector das Pescas em África (PAF), Planos Nacionais de 
Investimento na Agricultura e Segurança Alimentar (NAFSIP) no âmbito do CAADP, 
iniciativas específicas de desenvolvimento de culturas, apoio  à Visão  Africana 
sobre o Sector Mineiro no que diz respeito à gestão de recursos naturais, Apoio em 
termos de desenvolvimento institucional às CER no âmbito do CDSF; Iniciativa 
Africana de Investimento NEPAD-OECD, e o lançamento da segunda fase do Fundo 
Espanhol da NEPAD destinado à capacitação da mulher africana. 
 
C. Informações actualizadas sobre a Iniciativa Presidencial UA-NEPAD de 

Promoção de Infra-estruturas 
 
13. Na sua capacidade de presidente do Painel de Alto Nível do HSGOC para 
Infra-estruturas, a África do Sul informou à reunião do estado da Iniciativa 
Presidencial de Promoção de Infra-estruturas, com particular ênfase sobre o projecto 
de Corredor Norte-Sul e prometeu o apoio da África do Sul para tornar o projecto 
uma realidade. A reunião realçou a necessidade de os países africanos 
estabelecerem parcerias mais firmes  com o sector privado e os principais 
intervenientes com vista a implementar a Iniciativa Presidencial de Promoção de 
Infra-estruturas. 
 
14. A Nigéria informou à reunião dos progressos em relação ao projecto de 
Gasoduto Argélia-Nigéria e reiterou a colaboração entre a Nigéria, Argélia e o Níger 
para implementar o projecto. A reunião louvou o empenho da Nigéria e realçou a 
necessidade de uma forte vontade política para promover projectos de infra-
estruturas. O HSGOC manifestou apreço aos progressos alcançados até agora pelo 
Subcomité de Alto Nível do HSGOC sob a liderança da África do Sul com vista a 
implementar a Iniciativa Presidencial de Promoção de Infra-estruturas, realçando ao 
mesmo tempo a actual coordenação técnica liderada pela Comissão da UA e a 
Agência  da NEPAD dos sete (7) projectos prioritários aprovados. Destacou ainda a 
necessidade de reforçar a coordenação e de envolvimento sustentável com os 
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países relevantes e CER com vista a assegurar o crescimento inclusivo e criar 
capacidades de implementação adequadas para a sustentabilidade do 
desenvolvimento de infra-estruturas em África. 

 
15. Consequentemente, os participantes à reunião da NEPAD solicitaram à NPCA 
para que continue a fazer a coordenação e a prestar apoio técnico para este 
Iniciativa Presidencial, em colaboração com as CERs, o Banco Africano de 
Desenvolvimento e a UNECA, considerando o papel crucial que as infra-estruturas 
desempenham no avanço da agenda de integração regional de África.  

 
D. Perspectiva da Parceria de África no contexto do G8 e do G20 
 
16. A Cimeira da NEPAD acolheu com satisfação os resultados da Cimeira da 
Parceria G8-África realizada em Deauville, França, em Maio de 2011, relacionada 
com os valores comuns e as responsabilidades na consolidação dos bons 
progressos do continente em matéria de paz e segurança, crescimento económico e 
responsabilização mútua, enquanto pilares principais da parceria, e felicita a 
conclusão do primeiro relatório de avaliação de África dos compromissos da parceria 
África-G8, resultante de uma colaboração estreita entre a CUA e a NPCA, e da 
prática recentemente adoptada de se negociar a declaração conjunta do G8 sobre a 
África, conduzida pela França enquanto Presidente do G8. 
 
17.     A Reunião do HSGOC reafirmou o seu apoio total ao Consenso de Seul 
sobre Desenvolvimento para um Crescimento Partilhado, enquanto novo paradigma 
de desenvolvimento e a sua consistência com a Visão da NEPAD e reiterou a o 
apelo de África para a representação adequada e efectiva no G20. Reafirmou o 
desejo expresso no sentido de continuar a dialogar de forma contínua e construtiva 
com o Painel de Alto Nível do G20 para as Infra-estruturas, acerca do financiamento 
criativo e das opções de investimento para os projectos de infra-estruturas do 
continente, com a posição expressa de que o sector público continua a ser o 
principal actor no desenvolvimento das infra-estruturas.  

 
18. A reunião analisou a perspectiva para a próxima Cimeira do G20 em Cannes, 
França, em Novembro de 2011 e os preparativos de África. Ao mesmo tempo que 
tomou nota da participação dos Presidentes da União Africana, do Comité de 
Orientação da NEPAD e da Comissão nas Cimeiras do G20 com sendo um 
desenvolvimento de louvar, foi reiterado que os parceiros de desenvolvimento de 
África, incluindo o G8, devem respeitar os seus compromissos.  

 
Próximos Processos sobre o Desenvolvimento Global  

 
19. A África do Sul apresentou informações ao HSGOC sobre os preparativos e 
os possíveis resultados da UNFCCC COP 17, tendo lembrado à reunião de que a 
COP17 poderá não terminar com um acordo vinculativo sobre alterações climáticas, 
mas deverá fazer progressos notáveis em direcção a um regime pós Quioto.  
 
20. Em reconhecimento da oportunidade providenciada pelos próximos processos 
mundiais para transmitir a voz e o consenso africanos sobre questões políticas de 
desenvolvimento, a reunião regozijou-se com o acolhimento pelo Governo da África 
do Sul da COP17, significando o papel importante de África no discurso mundial 
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sobre alterações climáticas. Além disso, o HSGOC acolheu com satisfação a 
coordenação conjunta dos preparativos de África para o Quarto Fórum de Alto Nível 
sobre a Eficácia da Ajuda em Busan, Coreia, pela CUA e pela NPCA, através da 
Plataforma Africana para a Eficácia do Desenvolvimento (APDev), lançada em 
Março de 2011 e em colaboração com os actores africanos e os organismos 
regionais, nomeadamente o ACBF. Por conseguinte, a África reiterou a importância 
da África apresentar posições unificadas nesses eventos globais.    

 
21. Por último, foi reiterado pelo HSGOC a importância do financiamento 
adequado aos programas da NEPAD. O Comité afirmou o seu apoio à NEPAD e 
solicitou aos países membros a contribuírem recursos para a implementação da 
NEPAD. O HSGOC acolheu com satisfação a recomendação no sentido de haver 
uma avaliação dos 10 anos de implementação da NEPAD, a qual será apresentada 
aos membros até Setembro de 2011, em conformidade. 

 
22.  A 26ª reunião do Comité de Orientação da NEPAD, terá lugar na véspera da 
18ª Conferência da União em Adis Abeba, Etiópia.                    
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