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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 da NEPAD 
(HSGOC) realizou a sua 26ª Reunião a 28 de Janeiro de 2012, em Adis Abeba, Etiópia, 
na véspera da 18ª Conferência da União Africana (UA). A reunião contou com a 
participação de S.E. Obiang Nguema Mbasogo, Presidente da Guiné Equatorial e 
Presidente da União Africana, S.E. Dr. Jean Ping, Presidente da Comissão da UA, bem 
como dos Chefes das Comunidades Económicas Regionais e de Instituições Parceiras. 

2. A 26ª sessão do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da 
NEPAD deliberou sobre cinco (5) pontos principais da agenda, a saber:  

a. Actividades Programáticas da Agência da NEPAD referentes ao período 
de Julho a Dezembro de 2011  

 
b. Mobilização de recursos internos adicionais para o desenvolvimento de 

África  
 
c. Desenvolvimento de infra-estruturas regionais em África; 
 
d. Perspectivas de envolvimento em parceiras por parte de África em 

2012; e   
 
e. Reforço do apoio das Nações Unidas para a implementação da NEPAD;  

 
Actividades da Agência da NEPAD referentes ao período de Julho a Dezembro de 
2011   

3. O Director Executivo da Agência da NEPAD informou os participantes da Reunião 
dos principais programas e projectos regionais e continentais da NEPAD como 
reflectido no Relatório de Actividades da NPCA referente ao período de Julho a 
Dezembro de 2011. Após o debate, o HSGOC tomou a devida nota e aprovou a 
implementação de programas/projectos específicos relativos, em particular, ao seguinte:  

i. Apoio técnico aos Estados-membros relativamente aos planos de 
investimento do CAADP, Parceria no Sector das Pescas em África (PAF) e 
adesão ao Fundo de Alavancagem TerrAfrica no valor de 1.4 mil milhões 
$EU para melhorar a gestão sustentável da terra e da água (SLW);  

ii. Implementação efectiva da iniciativa de Harmonização da Regulamentação 
dos Medicamentos em África (AMRH) com actual enfoque na Comunidade 
da África Oriental (EAC) e eventual extensão a outras CER;  

iii. Criação de um Fundo para o Desenvolvimento das Capacidades de Peritos 
com o apoio da PNUD, no âmbito da Plataforma Africana para a Eficácia do 
Desenvolvimento (APDev);  
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iv. Iniciativa de Desenvolvimento do Sudão do Sul (SSDI) em conjunto com a 
UNECA e PNUD; e  

v. Administração dos Recursos Naturais com vista a promover a Visão Africana 
para o Sector Mineiro e o Programa Futuro Rural. 

4. A 26ª Reunião da NEPAD saudou os progressos contínuos da Agência de 
Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA) com vista ao alcance do desempenho 
baseado em resultados em cumprimento do seu mandato como previsto na decisão 
Assembly/AU/Dec.282 (XIV), emanada da Décima-quarta Sessão Ordinária da 
Conferência. A Reunião louvou a melhoria da relação de trabalho com a Comissão da 
UA e o reforço da colaboração entre a NPCA, os Estados-membros e as CER na 
implementação dos programas e projectos prioritários no âmbito da NEPAD.   

5. Todavia, o HSGOC manifestou profunda preocupação e pesar pelo facto da 
estrutura organizacional da NPCA não estar ainda concluída dois anos após a decisão 
tomada pela Conferência sobre a integração da NEPAD nas estruturas e processos da 
União Africana. Portanto, a Reunião solicitou ao Comité dos Representantes 
Permanentes (CRP), através do seu Subcomité de Reformas Estruturais, a considerar, 
como uma questão de urgência, a finalização da estrutura da NPCA até Março de 2012, 
para posterior aprovação pela Décima-nona Sessão Ordinária da Conferência. 

6. Notavelmente, a NEPAD enfatizou a importância vital de recomendar uma 
estrutura prática e eficiente para a NPCA que reflicta adequadamente e esteja em 
consonância com seu mandato, a fim de permitir que a Agência materialize de forma 
efectiva os principais objectivos da NEPAD como o programa da União Africana. Assim, 
a Reunião dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD determinou que o processo 
de finalização da estrutura da NPCA deve igualmente incluir consultas adequadas com 
a Comissão da UA, o Comité Directivo e a Agência da NEPAD. 

Mobilização de Recursos Internos para o desenvolvimento de África  

7. Em apoio aos resultados da 25ª Sessão da HSGOC, a Reunião realçou os 
esforços crescentes dos governos africanos para mobilizar recursos internos face ao 
impacto actual da crise financeira mundial e aos compromissos não cumpridos, em 
grande parte, pelos parceiros de desenvolvimento. A Reunião reiterou a necessidade 
crítica de reavaliar de forma criativa as opções de financiamento previsível e 
sustentável em apoio à implementação de programas e projectos prioritários da 
NEPAD. 

8. Assim, a 26ª Reunião do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de 
Governo da NEPAD solicitou à NPCA e à UNECA, em parceria com instituições 
relevantes, a levar a cabo um estudo aprofundado para explorar estratégias e 
modalidades viáveis com vista a melhorar a mobilização de recursos internos como 
uma forma de financiar o desenvolvimento. Os resultados do estudo serão submetidos 
ao HSGOC da NEPAD na próxima reunião para a devida análise.  
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Aceleração do Desenvolvimento de Infra-estruturas Regionais em África 

9. Após o informe actualizado sobre o Programa de Desenvolvimento de Infra-
Estruturas em África (PIDA) do Comissário da UA para Infra-estruturas e Energia, o 
Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD recordou a 
Declaração Assembly/AU/Dec.1 (XII) da Décima-segunda Conferência da União 
Africana de Janeiro de 2009, que decidiu apoiar o PIDA como o único quadro 
estratégico e sectorial em África para promover a integração física do continente e a 
realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). O HSGOC recordou 
também a atenção dada aos objectivos globais da NEPAD de promover o crescimento 
e o desenvolvimento sustentável para os quais as infra-estruturas constituem uma 
pedra angular importante. 

10. Consequentemente, a Reunião do HSGOC aprovou o Programa de 
Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PDIA) e a Arquitectura Institucional de 
Implementação e determinou a sua inclusão nas prioridades nacionais, nos vários 
programas e nos projectos que constam no Plano de Acção de Prioridades (PAP) do 
PIDA, dando especial consideração aos Estados insulares. Foi também realçado que a 
União deveria de igual modo continuar a executar de forma acelerada a Arquitectura 
Institucional de Implementação em África (IAIDA) na qual a Agência de Planificação e 
Coordenação da NEPAD (NPCA) é a agência executora. 

 
11. Além disso, a 26ª Reunião sublinhou a essência da promoção de mecanismos de 
financiamento inovadores para reflectir o verdadeiro compromisso de África de acelerar 
o desenvolvimento de infra-estruturas com a necessidade imperiosa de alocar recursos 
suficientes para a preparação do projecto de infra-estruturas. Deste modo, a Comissão 
da UA foi convidada a tomar todas as medidas necessárias para assegurar, em 
coordenação com a Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD, a execução 
rápida do PDIA e a apresentar relatórios anuais sobre a matéria. 
 
Iniciativa Presidencial de Promoção de Infra-estruturas (PICI) 

 
12. A Reunião da NEPAD recebeu um relatório actualizado sobre o ponto de situação 
da implementação da Iniciativa Presidencial de Promoção de Infra-estruturas (PICI) da 
UA-NEPAD, que tem como base a materialização dos objectivos do Programa de Infra-
estruturas em África (PDIA) e do Plano de Acção de África 2010-2015, em 
conformidade com as conclusões da 23ª Reunião do HSGOC realizada em Kampala, 
Uganda. Para este fim, a 26ª Reunião saudou o progresso registado na execução dos 
projectos prioritários da PICI através do trabalho do Subcomité de Alto Nível do 
HSGOC, presidido por S.E. Jacob Zuma, Presidente da República da África do Sul. 
Reconheceu igualmente a necessidade urgente de fazer face aos desafios de melhoria, 
manutenção e utilização eficaz das infra-estruturas que existem a fim de impulsionar o 
comércio Intra-Africano para permitir um crescimento significativo e reforço da 
integração regional. 
 
13.  Além disso, o Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da 
NEPAD reconheceu as contribuições técnicas dos Pontos Focais Nacionais dos 
projectos da PICI com vista a conceber padrões regionais apropriados para Parcerias 
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Público-Privadas (PPPs) como a plataforma fundamental para reforçar o 
desenvolvimento de infra-estruturas em África com ênfase no envolvimento construtivo 
com as RECs. A reunião saudou a oferta do Governo da República da África do Sul, na 
qualidade de presidente da PICI, de organizar uma Reunião de Alto Nível para todos os 
intervenientes, incluindo a SADC, COMESA e a EAC, para iniciar a redefinição dos 
parâmetros do corredor Norte-Sul. 

 
Perspectivas de Envolvimento em Parcerias por parte de África   
 
14. O Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD 
analisou as questões relativas ao envolvimento de África com os parceiros de 
desenvolvimento através da deliberação do seguinte: 
 

i. Avaliação da Cimeira do G8 de 2011 realizada em Deauville, na França, e 
uma perspectiva para a próxima Cimeira da Parceira G8/África agendada 
para Maio em Chicago, sob a Presidência dos Estados Unidos da América; 

 
ii. Os resultados da Cimeira dos Líderes do G20 em Cannes, na França e as 

prioridades do continente para a próxima Cimeira do G20 agendada para ter 
lugar no México em Junho de 2012; e 

 
iii. A participação de África em fóruns mundias sobre o desenvolvimento, 

particularmente no 4º Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda em 
Busan, República da Coreia, e a 17ª Conferência das Partes à UNFCCC em 
Durban.   

 
15. Com base no supracitado, a Reunião do HSGOC realçar os princípios comuns da 
equidade, apropriação, transparência, prestação de contas mútua e inclusão com vista 
a fortalecer a parceria de África com o G8 no apoio das prioridades do desenvolvimento 
do Continente. Tomou a devida nota dos resultados relacionados com o 
desenvolvimento, incluindo o Painel de Alto Nível (HLP) sobre Infra-estruturas e o apelo 
para o apoio à implementação de projectos de desenvolvimento por Bancos de 
Desenvolvimento Multilateral (MDBs). A Reunião apoiou ainda o apelo para o reforço de 
emergência e de longo prazo à insegurança alimentar através da promoção de 
investimentos na área de agricultura, especialmente no Corno de África e mitigação do 
impacto da volatilidade dos preços especialmente nos países de baixa renda, bem 
como a criação de um sistema de reserva alimentar regional para situações de 
emergência na CEDEAO. 
 
16. A outro nível, o HSGOC examinou as perspectivas para a parceria de África com o 
G8 e o G20 em 2012, e sublinhou a importância de assegurar que as prioridades de 
África estejam adequadamente reflectidas na agenda 2012 dos dois fóruns mundiais. 
Consequentemente, solicitou à Comissão da UA e à Agência da NEPAD a realizar 
consultas sem delongas com os governos dos Estados Unidos da América e do México 
como os países que detêm a Presidência dos G8 e do G20 para 2012 respectivamente, 
em prol deste objectivo. 
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17. Relativamente ao Quarto Fórum de Alto Nível (HLF-4) sobre a Eficácia da Ajuda 
realizada em Busan, República da Coreia em Dezembro de 2011, a 26ª Reunião do 
HSGOC saudou os resultados principais do HLF-4 conforme está reflectido na “Parceria 
de Busan pela Eficácia de Cooperação para o Desenvolvimento”. O HSGOC em 
particular saudou a mudança da política da Eficácia de ajuda ao Desenvolvimento e 
compromisso ao uso e reforço de sistemas como uma abordagem padrão para 
aumentar as capacidades para alcançar melhores resultados de desenvolvimento. 

 
18. Particularmente, a Reunião da NEPAD saudou com satisfação os esforços 
conscientes e unificados dos países africanos, de instituições regionais e de 
intervenientes para apoiar o primeiro Consenso e Posição Africana sobre a Eficácia da 
Cooperação para o Desenvolvimento que tem como alicerce os temas inter-
relacionanos da Cooperação Sul-Sul e Trilateral, Financiamento ao Desenvolvimento e 
Capacitação. Apreciou as contribuições, facilitação e o apoio técnico da Comissão e da 
NPCA, no contexto da Plataforma Africana para a Eficácia da Ajuda (APDev), para o 
desenvolvimento de Consensos Africanao e mobilização dos intervenientes africanos. 
 
19. Por conseguinte, o HSGOC reiterou que África deve tomar medidas de 
seguimento necessárias para implementar a agenda pós-Busan através de consultas 
inclusivas e de âmbito continental com vista a moldar uma nova parceria global com 
base no contexto do Continente. Solicitou à Comissão da UA e à NPCA para que 
envolvessem activamente a OCDE e o PNUD para garantir que a voz e a representação 
de África fosse tomada em consideração nos acordos de parceria global emergentes 
com vista a uma cooperação e desenvolvimento eficaz orientado para resultados.  

 
20. Na Décima-setima Conferência das Partes (COP17) à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, realizada em Durban, em Dezembro de 
2011, o Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD elogiou 
o Governo da República da África do Sul pela realização com sucesso do evento que 
teve resultados históricos e sem precedentes. A reunião saudou ainda o excelente 
trabalho de S. E Meles Zenawi, Primeiro-ministro da República Federal Democrática da 
Etiópia como Presidente do CAHOSCC e as contribuições dos Estados-membros da 
União Africana. 

 
21. Por conseguinte, o HSGOC solicitou à Agência da NEPAD,em colaboração com a 
Comissão e as instituições parceiras, incluindo a UNEP, UNECA e o BAD, a continuar a 
apoiar o processo Africano e a acompanhar as negociações climáticas, particularmente 
os resultados da COP 17. A Reunião solicitou igualmente à NPCA a facilitar o 
desenvolvimento, implementação e coordenação das acções de adaptação, incluindo a 
criação de capacidades adaptáveis a nível nacional e regional para reforçar a 
capacidade de resistência sectorial e reduzir a vulnerabilidade às alterações climáticas. 
 
Reforço do apoio das Nações Unidas para a implementação da NEPAD 

 
22. Com base no informe sobre “AIDS Dependency Crisis: Sourcing African Solutions” 
por Sr. Michel Sidibe, Sub-Secretário Geral da ONU e Director Executivo, ONUSIDA 
como convidado especial, o 26o HSGOC tomou a devida nota dos progressos 
significativos em resposta ao combate à SIDA em toda África na última década. Em 
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particular, observou-se o feito histórico de oferecer tratamento a mais de 5 milhões de 
pessoas e reduzir a taxa de novas infecções em mais de 25% num número significativo 
de países. 
 
23. No entanto, a reunião do HSGOC expressou preocupação face à crise do actual 
financiamento que põe em causa o combate à SIDA tendo em conta o impacto da crise 
financeira mundial. De acordo com a ONUSIDA, das pessoas africanas que vivem com 
o HIV apenas metade tem acesso a tratamento. A SIDA já custou a vida a mais de 1 
milhão de africanos anualmente desde 1998 e continua a ser a principal causa de morte 
no Continente. Mais progresso está em risco devido à dependência excessiva de 
financiamento externo e de medicamentos produzidos no exterior.  A reunião foi 
informada que a actual crise de financiamento, bem como as recentes deliberações 
sobre a eficácia de desenvolvimento em Bussan destacam a necessidade de uma 
maior integração continental em termos de resposta à SIDA. 
 
24. Entretanto, a Reunião do HSGOC, solicitou à Comissão da UA e à Agência da 
NEPAD em conjunto com a UNAIDS, a elaborar um roteiro de responsabilidades 
comuns para desenhar soluções africanas para fluxos de financiamento viáveis para a 
saúde. Todavia, foi mencionado que isto poderia ser feito com o apoio de parceiros 
tradicionais e emergentes, bem como com intervenientes para abordar a questão da 
dependência para combater a SIDA. 

 
25. Com vista a reforçar o apoio coerente do sistema da ONU para a implementação 
da NEPAD, o Sr. Abdoulie Janneh, Secretário Geral Adjunto da ONU e Secretário 
Executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) 
apresentou ao HSGOC os pontos de realce do Relatório de Revisão Mútua de 
Desenvolvimento da Eficácia de 2011 (MRDE) elaborado anualmente pela UNECA e 
pelo Secretariado da OCDE, a pedido do HSGOC da NEPAD. O Sr. Janneh ilucidou 
igualmente o HSGOC sobre as recentes conclusões do 12o Mecanismo de 
Coordenação Regional da ONU (RCM-África) realizado em Adis Abeba, em Novembro 
de 2011, em apoio à União Africana e o seu Programa da NEPAD. 

 
26. Da mesma forma, o Sr. Tegegnework Gettu, Secretário-geral Adjunto do Escritório 
Regional da PNUD para África apresentou os destaques do Relatório de 
Desenvolvimento Humano do PNUD de 2011, intitulado “Sustentabilidade e Equidade: 
Um Futuro Melhor para Todos”. O HSGOC tomou igualmente nota do apoio 
providenciado pelo Escritório do Conselheiro Especial para África das Nações Unidas 
(UN-OSAA) na co-organização da Semana do 10o Aniversário da NEPAD durante a 
Sexagésima Sexta Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, em Outubro de 2011. 

 
27. Em geral, a 26ª Reunião do HSGOC reafirmou a importância geral das 
abordagens práticas para a rápida implementação da NEPAD na próxima década após 
a comemoração do décimo aniversário da NEPAD em 2011. O HSGOC congratulou-se 
com o Colóquio e a Gala de Angariação de Fundos da NEPAD previstos como o 
principal fórum em Março de 2012 para completar o programa de aniversário. 

 
28. A 27a Reunião da Comissão de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo 
da NEPAD será realizada na véspera da 19a Conferência da UA. 


