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RELATÓRIO DO PRESIDENTE DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES DE 

ESTADO E DE GOVERNO (HSGOC) DA NEPAD   

1. O Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo (HSGOC) da NEPAD 

realizou sua 27ª reunião a 14 de Julho de 2012, em Adis Abeba, Etiópia, antes da 

19ª Conferência da União Africana (UA). H.E. Boni Yayi, Presidente da República do 

Benin e Presidente da União Africana, e H.E. Dr. Jean Ping, Presidente da Comissão 

da UA, dirigiram-se à reunião, que contou com a presença Chefes de Estado e de 

Governo, bem como Directores Executivos das Comunidades Económicas Regionais 

e Instituições Parceiras.  

2. A reunião foi presidida por S.E. Presidente Macky Sall, da República do Senegal, na 

qualidade de Vice-presidente do HSGOC da NEPAD. A reunião saudou a 

participação, pela primeira vez, do recente eleito Primeiro-ministro do Reino do 

Lesoto, S.E. Thomas Thabane. 

3. Especificamente, a 27ª sessão reafirmou a NEPAD como um programa continental 

único concebido por africanos para africanos e que tem servido como uma visão 

comum para promover a integração política e económica regional com vista à 

emancipação económica dos povos africanos.  

4. A Reunião da NEPAD discutiu quatro (4) temas principais da agenda, 

nomeadamente: 

a. Actividades Programáticas da Agência da NEPAD: Janeiro - Junho de 

2012; 

b. Adopção do Projecto de Regulamento Interno das Estruturas de 

Governação da NEPAD;   

c. Situação da Iniciativa Presidencial de Apoio às Infra-estruturas (PICI); e 

d. Acordos de Parceria Estratégica de África. 

 

5. A reunião saudou os resultados do Colóquio de Alto Nível da NEPAD e do 

Congresso dos Intervenientes, realizado em Março de 2012, em Adis Abeba, para 

concluir a comemoração do 10º aniversário da NEPAD, que reafirmou que é 

imperativo que África acelere a implementação da NEPAD através da mobilização e 

utilização efectiva dos recursos internos.   

 
A. Actividades Programáticas da Agência da NEPAD: Janeiro – Junho de 2012  

 
6. O Director Executivo da NPCA, Dr. Ibrahim Mayaki apresentou os destaques do 

progresso registado no período de Janeiro a Junho de 2012 no que concerne à 

implementação da NEPAD, com enfoque principal sobre a colaboração com as 

Comunidades Económicas Regionais em áreas temáticas específicas, aprofundando 
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assim a integração regional e continental. Posteriormente, a Reunião da NEPAD 

aprovou as medidas e actividades contidas no Relatório de Actividades.   

 

7. Os esforços contínuos de harmonização entre a Comissão e a NPCA com vista a 

reforçar a coordenação e a coerência na implementação de programas, em 

conformidade com o objectivo de integração da NEPAD nas estruturas e processos 

da UA, foram louvados. A reunião exortou a Agência a se concentrar na planificação 

baseada em metas claramente definidas, contribuições em termos de conhecimento, 

mecanismos de monitorização e avaliação efectivos, para o crescimento e 

desenvolvimento do Continente.    

 

8. Além disso, a 27ª reunião da NEPAD reiterou a necessidade premente da aprovação 

de uma estrutura organizacional mais adequada e prática para a NPCA. Isto deve 

reflectir totalmente o mandato continental da Agência de modo a permitir que possa 

funcionar de forma efectiva e avançar numa trajectória que leve à produção de 

resultados para o benefício dos Estados-membros da UA.  

 

9. Particularmente, o Comité de Orientação saudou as conclusões do Diálogo Regional 

para uma Melhor Coordenação das Estruturas da NEPAD e dos Pontos Focais a 

nível nacional e regional, realizado em Durban, África do Sul, em Junho de 2012. 

Aprovou o Plano de Acção desenvolvido em parceria com a CEA para orientar a 

harmonização e coordenação dos programas e projectos da NEPAD a todos os 

níveis, e apelou para a realização de intercâmbios regulares de aprendizagem pelos 

pares e partilha de conhecimentos sobre a implementação da NEPAD.    

 
10. Os membros do Comité de Orientação da NEPAD analisaram a agenda pós-ODM  

 

B. Adopção do Regulamento Interno das Estruturas de Governação da NEPAD  

 

11. Ao recordar a Decisão da 16ª Conferência, a Reunião da NEPAD analisou e 

adoptou, de seguida, o projecto final de Regulamento Interno das estruturas de 

governação da NEPAD. Isto servirá como um meio para facilitar o funcionamento do 

HSGOC da NEPAD como um Subcomité da Conferência e do Comité Directivo com 

base nas normas, práticas e regulamentos estabelecidos da União Africana. A NPCA 

foi solicitada para certificar e publicar o Regulamento adoptado, em consulta com o 

Gabinete do Conselheiro Jurídico da Comissão, para distribuição aos Membros do 

HSGOC. 

 

C. Situação da Iniciativa Presidencial de Apoio à Infra-estruturas (PICI)  

 

12. Os membros do Comité de Orientação da NEPAD recordaram ainda a Declaração 

da 18ª Conferência da UA, relativa à adopção do Programa de Desenvolvimento de 
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Infra-estruturas em África (PIDA), que faz referência ao compromisso dos Estados-

membros de apoiar o Fundo Especial do Mecanismo de Elaboração de Projectos de 

Infra-estruturas da NEPAD (NEPAD-IPFF). A reunião reafirmou que a NEPAD 

continua a aspirar a implementação do PIDA com base no papel atribuído à NPCA 

como a agência executora da Arquitectura Institucional para o Desenvolvimento de 

Infra-estruturas em África (IAIDA). 

 

13. A reunião do Comité de Orientação da NEPAD acolheu com satisfação o relatório 

de actividades apresentado por S.E. Jacob Zuma, Presidente da República da África 

do Sul, e Presidente do Subcomité de Alto Nível do HSGOC, sobre a Iniciativa 

Presidencial de Apoio à Infra-estruturas (PICI). A apresentação incidiu sobre o 

projecto do Corredor Norte-Sul e a reunião saudou a proposta de realizar um 

Roadshow para mobilizar apoio para a implementação do projecto e reconheceu o 

apoio da Comissão, NPCA, CER, CEA, Banco Africano de Desenvolvimento e o 

Banco de Desenvolvimento de África Austral (DBSA) para a PICI. Além disso, a 

reunião recebeu informações actualizadas sobre o estado de implementação de 

outros projectos prestadas pelo Director Executivo da NPCA.   

 

14. Aquando da apresentação efectiva do projecto do Corredor Norte-Sul, a reunião da 

NEPAD saudou, em particular, os esforços da África do Sul com vista a fornecer 

uma estrutura operacional eficiente com resultados desejados destinados a eliminar 

os constrangimentos e criar um fundo para a elaboração do projecto. Além disso, a 

reunião apelou aos países que apoiam a PICI no Comité de Orientação da NEPAD a 

nomear rapidamente Ministros competentes para apoiar o trabalho de cada país 

promotor tendo em conta a convocação prevista de uma reunião dos Grupos de 

Trabalho Técnico e Ministerial da PICI pelo governo da África do Sul.   

 

D. Acordos de Parceria Estratégica de África no contexto do G8 e G20 

 

15. O Comité de Orientação da NEPAD reconheceu os mais recentes acordos de 

parceria de África nas Cimeiras do G8 e G20, realizadas em Camp David, Estados 

Unidos e Los Cabos, México, em Maio e Junho de 2012, respectivamente. Felicitou 

a Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional em África como um 

resultado notável da Cimeira do G8 e ressaltou a importância primordial de ajustar a 

iniciativa com as prioridades identificadas e sistemas de África conforme reflectido 

no CAADP. O HSGOC reiterou igualmente a necessidade dos países do G8 

cumprirem os seus compromissos para com África, particularmente os que foram 

assumidos em Gleneagles e L'Aquila. 

 

16. Além disso, o HSGOC da NEPAD apelou para um maior empenho e maior nível de 

interacção entre os líderes africanos e do G8, nas próximas Sessões do G8 e África. 

Enfatizou a necessidade de consultas adequadas entre os líderes africanos 
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convidados antes destas Sessões e que sejam feitos preparativos adequados 

através do Fórum de Parceria para África (APF) para assegurar a sua agregação de 

valor como uma plataforma para dialogar sobre as prioridades do continente no 

processo da parceria do G8.   

 

17. Consequentemente, o Comité de Orientação da NEPAD mandatou o Presidente do 

HSGOC para liderar uma campanha de lobby multifacetada para revigorar esta 

parceria de alto nível com o G8 e para a Agência da NEPAD prestar apoio técnico a 

este respeito. A reunião solicitou à NPCA, em colaboração com a Comissão, a 

envolver o Governo do Reino Unido para que este assumisse a Presidência do G8 

em 2013, com vista a assegurar que as prioridades e interesses africanos sejam 

totalmente reflectidos na agenda do G8 em 2013. 

 

18. Da mesma forma, foi reiterada a importância crescente do G20 como a principal 

plataforma para que África possa reforçar a colaboração no sentido de promover a 

cooperação económica mundial. A reunião reconheceu os resultados relevantes 

decorrentes da Cimeira do G20 de 2012 no que diz respeito à África, particularmente 

a Iniciativa “AgResults” destinada a melhorar a segurança alimentar incentivando o 

sector privado a inovar produtos e sistemas agrícolas, bem como a implementação 

do programa Expansão da Nutrição - Scaling Up Nutrition (SUN). Além disso, 

saudou o Plano de Criação de Emprego e Crescimento de Los Cabos que foi 

desenvolvido para estimular a criação de emprego e o crescimento mundial. O 

trabalho contínuo do Painel de Alto Nível do G20 para Investimentos em Infra-

estruturas foi louvado, mas a reunião reafirmou a necessidade do Painel considerar 

mobilizar fundos públicos em forma de excedentes disponíveis nas economias 

emergentes para aplicar em investimentos com retornos mais elevados com vista ao 

desenvolvimento de infra-estruturas de África.   

 

19. O Comité de Orientação tomou nota dos progressos alcançados pela Comissão e 

NPCA sob os auspícios da Plataforma Africana para a Eficácia do Desenvolvimento 

(APDev) na promoção activa da busca de África de uma voz adequada na Parceria 

Global (GP) para uma Cooperação Efectiva para o Desenvolvimento. Elogiou as 

contribuições dos Governos da África do Sul, Ruanda e do Mali como países Sherpa 

para o Grupo Interino pós-Busan (PBIG), que apresentou propostas sobre as 

estruturas de governação e quadro de monitorização dos compromissos de Busan. 

 

20. Além disso, o HSGOC tomou nota da atribuição de dois (2) assentos à África na 

Nova Parceria Global, nomeadamente, a de co-Presidente, em representação da UA 

e outros beneficiários da cooperação para o desenvolvimento, e de membro do 

Comité Directivo na categoria de beneficiário da cooperação para o 

desenvolvimento. O Comité de Orientação da NEPAD expressou profunda 

preocupação de que o acordo está aquém do mínimo básico necessário para 
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assegurar ganhos para África como um principal constituinte da cooperação para o 

desenvolvimento. Portanto, a reunião apelou para a atribuição de um terceiro 

assento à União Africana através da Comissão e NPCA. Além disso, o HSGOC 

reiterou a posição da União sobre a necessidade imperiosa de criar parcerias 

produtivas através de uma representação de base ampla e adequada para que 

possam ter impacto.   

 

21. Nesse sentido, a reunião solicitou à Comissão da UA e à NPCA, a para além de 

ocupar um assento no Comité Directivo da Parceria Global, prestar serviço como 

Secretariado para os representantes da UA e ponto focal de coordenação com a 

Equipa de Apoio Conjunta OCDE/PNUD em pleno, formalizando a representação 

africana e orientando a participação efectiva do continente na Parceria Global 

através dos Grupos Técnicos e Ministeriais de Referência. Isto deve-se efectuar sob 

os auspícios do Conferência da CUA-CEA dos Ministros Africanos das Finanças, 

Planeamento e Desenvolvimento Económico. A reunião aprovou igualmente a 

proposta que a delegação oficial da UA para o GP inclua os Estados-membros 

indicados e representantes da Comissão, NPCA e CERs. 

 

22. No geral, a reunião da NEPAD acolheu com agrado o “Roteiro para a 

Responsabilidade Partilhada e Solidariedade Global para a SIDA, Tuberculose e 

Malária em África”, desenvolvido em colaboração entre a Comissão, NPCA e 

ONUSIDA. O Comité de Orientação de Chefes de Estado e de Governo da NEPAD 

reiterou a necessidade imperiosa de intensificar os esforços africanos para o 

financiamento para a saúde mais diversificado, equilibrado e sustentável, com o 

apoio de parceiros tradicionais e emergentes. Convidou a Comissão, a NPCA e a 

ONUSIDA a contribuir para o sucesso da implementação do Roteiro. 

 

23. Além disso, o Comité de Orientação da NEPAD registou com agrado a informação 

actualizada constante no Relatório de Revisão Mútua da Eficácia do 

Desenvolvimento (MRDE) de 2012 por parte da UNECA e da Iniciativa de 

Capacitação da Mulher na Agricultura (EWAG) em apoio à implementação do 

CAADP. A EWAG destina-se à capacitação de mulheres agricultoras e promoção do 

acesso equitativo da mulher à terra, insumos e tecnologia agrícola, da Fundação 

Africana de Reforço das Capacidades (ACBF). Nesse sentido, a reunião instou a 

NPCA a continuar a sua colaboração institucional com a UNECA e ACBF. 

 

24. A próxima 28ª Reunião de Comité de Orientação da NEPAD será realizada na 

véspera da 20ª Conferência da União Africana. 

 


