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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES DE 
ESTADO E DE GOVERNO DA NOVA PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ÁFRICA 
Doc. Assembly/AU/7(XVIII) 

A Conferência: 

1. TOMA NOTA COM SATISFAÇÃO do Relatório apresentado pelo Presidente do 
Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo (HSGOC) da Nova 
Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD), S.E. Ato Meles Zenawi, 
Primeiro-ministro da República Federal Democrática da Etiópia; 

2. APROVA as conclusões da Vigésima-sexta Reunião do HSGOC da NEPAD; 

3. OBSERVA COM SATISFAÇÃO os constantes progressos no sentido de um 
desempenho com base em resultados por parte da Agência de Planificação e 
Coordenação da NEPAD (NPCA), no cumprimento do seu mandato, com base 
na decisão Assembly/AU/Dec.282(XIV) da Décima-quarta Sessão Ordinária da 
Conferência e MANIFESTA O SEU APREÇO pela melhoria das relações de 
trabalho com a Comissão da União Africana (CUA) e cada vez maior articulação 
entre a NPCA, os Estados-membros e as Comunidades Económicas Regionais 
(CERs); 

4. MANIFESTA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO pelo facto da estrutura 
organizacional da NPCA estar ainda por ser finalizada, dois (2) anos após a 
integração da NEPAD nas estruturas e processos da União Africana (UA), e, 
SOLICITA, POR CONSEGUINTE, ao Comité de Representantes Permanentes 
(CRP), através do seu Subcomité de Reformas Estruturais, a considerar, com 
carácter de urgência, a finalização da estrutura da NPCA até Março de 2012, 
para a subsequente aprovação da Décima-nona Sessão Ordinária da 
Conferência; 

5. REALÇA a importância vital de recomendar uma estrutura prática e eficiente 
para a NPCA, que reflicta de forma adequada e seja consistente com o seu 
mandato, para permitir que implemente eficazmente os principais objectivos da 
NEPAD, como o programa da União Africana (UA), e SOLICITA que o processo 
de finalização da estrutura da NPCA inclua uma consulta adequada com a 
Comissão, Comité Directivo da NEPAD e a NPCA; 

6. APROVA a implementação dos principais projectos e programas regionais e 
continentais da NEPAD, conforme reflectido no relatório de actividades da NPCA 
para o período de Julho a Dezembro de 2011, REGISTANDO 
PARTICULARMENTE os progressos relativamente ao apoio técnico aos 
Estados-membros da UA nos planos de investimento do Programa Integrado 
para o Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP); a Parceria Africana 
das Pescas (PAF); o Fundo de Alavancagem TerrAfrica, assinado para reforçar 
a gestão sustentável da terra e da água (SLW); Harmonização das Entidades 
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Reguladoras dos Medicamentos em África (AMRH) com a actual incidência na 
Comunidade da África Oriental (EAC); Criação do Grupo de Peritos de 
Desenvolvimento das Capacidades com o apoio do PNUD, ao abrigo da 
Plataforma de África para a Eficácia no Desenvolvimento (APDev); Iniciativa de 
Desenvolvimento do Sudão do Sul (SSDI) em conjunto com a UNECA e o 
PNUD; e Gestão de Recursos Naturais para fazer avançar a Visão Africana de 
Mineração; 

7. REGISTA os esforços cada vez maiores dos governos africanos para mobilizar 
recursos internos face ao actual impacto da crise financeira global e REITERA a 
necessidade crucial de reavaliar de forma criativa as opções de financiamento 
previsíveis e sustentáveis no apoio à implementação de programas e projectos 
prioritários nacionais e da NEPAD; 

8. SOLICITA, POR CONSEGUINTE, à NPCA e à Comissão Económica das 
Nações Unidas para África (UNECA), em parceria com instituições relevantes, a 
levar a cabo um estudo aprofundado para explorar estratégias e modalidades 
viáveis para melhorar a mobilização de recursos internos como financiamento 
para o desenvolvimento, que será apresentado ao HSGOC da NEPAD para a 
sua consideração; 

9. RECORDA a Declaração Assembly/AU/Decl.1(XII) da Décima Segunda Sessão 
Ordinária da Conferência da União Africana de Janeiro de 2009, que decide 
apoiar o Programa de Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA), 
como o quadro estratégico e sectorial exclusivo em África para promover a 
integração física do continente e atingir os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODMs), bem como os objectivos da NEPAD de promoção do 
crescimento e desenvolvimento sustentável para os quais as infra-estruturas são 
a principal pedra angular; 

10. APROVA o Programa de Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA) 
e a Arquitectura Institucional para a sua implementação e DECIDE incluir as 
nossas prioridades nacionais, os diversos programas e projectos constantes no 
Plano de Acção Prioritário (PAP) do PIDA, com especial atenção para os 
Estados Insulares e a prosseguir com a rápida implementação da Arquitectura 
Institucional para o Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (IAIDA) que 
identifica a NPCA como agência de execução; 

11. SUBLINHA a necessidade da promoção de mecanismos financeiros inovadores 
que reflictam o empenho real de África em acelerar o desenvolvimento de infra-
estruturas com a necessidade imperiosa de comprometer recursos suficientes 
para a preparação de projectos e SOLICITA à Comissão a tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a implementação acelerada do PIDA, em 
coordenação com a NPCA e a apresentar um relatório anual sobre a mesma; 

12. SAÚDA os progressos na implementação dos projectos prioritários no âmbito da 
Iniciativa Presidencial de Apoio às Infra-estruturas (PICI) da UA-NEPAD através 
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do trabalho do Subcomité de Alto Nível do HSGOC, presidido por S.E. Jacob 
Zuma, Presidente da República da África do Sul, RECONHECENDO 
IGUALMENTE a urgente necessidade de enfrentar os desafios de actualização, 
manutenção e utilização efectiva das infra-estruturas existentes para a 
promoção do comércio intra-africano para um crescimento significativo e 
aprofundamento da integração regional; 

13. RECONHECE os contributos técnicos dos pontos focais nacionais para os 
projectos PICI para a definição de normas regionais adequadas para as 
Parcerias Público-Privadas (PPP) como a plataforma fundamental para o reforço 
do desenvolvimento de infra-estruturas no continente, com destaque no 
empenho construtivo com as CERs e CONGRATULA-SE com a oferta do 
governo da República da África do Sul, como Presidente do PICI, de acolher 
uma Reunião de Alto Nível de todas as partes interessadas, incluindo a 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), o Mercado Comum 
para África Oriental e Austral (COMESA) e a Comunidade da África Oriental 
(EAC), para envolver-se na reformulação dos parâmetros do Corredor Norte-Sul; 

14. ENFATIZA MAIS UMA VEZ os princípios comuns de propriedade, 
transparência, responsabilidade mútua no reforço da parceria de África com o 
G8 no apoio às prioridades de desenvolvimento do continente e REGISTA os 
resultados relacionados com o desenvolvimento da Cimeira do G20, realizada 
em Novembro de 2011, em Cannes, França, particularmente o Painel de Alto 
Nível (HLP) do G20 sobre Infra-estruturas e o apelo para o apoio à 
implementação de projectos por parte de Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento (BMDs). APOIA o reforço das respostas de emergência e as 
respostas à longo prazo para a insegurança alimentar, fomentando os 
investimentos na agricultura, mitigação do impacto da volatilidade dos preços 
especialmente nos países de rendimentos baixos e a definição do sistema de 
reserva alimentar de emergência regional da Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO); 

15. AVALIA as perspectivas da parceria de África com o G8 e o G20 em 2012, 
SUBLINHANDO a importância de garantir que as prioridades de África sejam 
adequadamente reflectidas na agenda de 2012 dos dois fóruns globais e, 
SOLICITA PORTANTO à Comissão e à NPCA a consultar prontamente com os 
Governos dos Estados Unidos e do México, como países que detém a 
Presidência de 2012 do G8 e do G20 respectivamente, para atingir esse 
objectivo; 

16. CONGRATULA-SE com os principais resultados do Quarto Fórum de Alto Nível 
sobre a Eficácia da Ajuda, realizado em Busan, República da Coreia, em 
Dezembro de 2011, conforme reflectido na “Parceria de Busan para a Eficaz 
Cooperação para o Desenvolvimento”, particularmente a reorientação da política 
de Auxílio para a Eficácia do Desenvolvimento e compromisso para a utilização 
e o reforço dos sistemas nacionais como abordagem padrão para a capacitação 
adequada para o alcance dos melhores resultados de desenvolvimento; 
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17. ENALTECE os esforços conscientes e unificados dos países africanos, 
instituições regionais e partes interessadas no apoio ao primeiro Consenso e 
Posição Africana sobre Eficácia do Desenvolvimento com base na Cooperação 
Sul-Sul e Trilateral, Financiamento para o Desenvolvimento e Desenvolvimento 
de Capacidade que foi desenvolvido através da facilitação e apoio técnico da 
Comissão e da NPCA, sob a égide da Plataforma de África para a Eficácia do 
Desenvolvimento (APDev); 

18. REITERA que África deve pôr em prática acções necessárias de 
acompanhamento para implementar a agenda pós-Busan, através de consultas 
inclusivas e em toda a África, na formação da nova parceria global baseada no 
contexto do continente e, SOLICITA à Comissão e a NPCA a envolver 
activamente a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na 
garantia que a voz e a representação de África sejam tidos em conta nos 
acordos globais de parceria emergentes, para uma parceria orientada para os 
resultados para cooperação para o desenvolvimento eficaz; 

19. ENALTECE o Governo da República da África do Sul por acolher com êxito a 
Décima-sétima Conferência das Partes à Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas, em Dezembro de 2011, com resultados 
históricos e que criam precedentes baseados no excelente trabalho de S.E. Ato 
Meles Zenawi, Primeiro-ministro da República Federal Democrática da Etiópia, 
como Presidente do Comité de Chefes de Estado e de Governo Africanos sobre 
Alterações Climáticas (CAHOSCC) e as contribuições dos Estados-membros; 

20. SOLICITA à NPCA, em colaboração com a Comissão e as instituições 
parceiras, incluindo o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), a 
UNECA e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) que continuem a apoiar 
o processo de africano e a acompanhar as negociações sobre as Alterações 
Climáticas, particularmente os resultados do COP 17, bem como para a NPCA 
facilitar o desenvolvimento, implementação e coordenação de acções de 
adaptação, incluindo a elaboração de capacidades de adaptação aos níveis 
nacional e regional para reforçar a capacidade de resistência sectorial e reduzir 
a vulnerabilidade às alterações climáticas; 

21. TOMA NOTA dos progressos significativos na resposta ao SIDA em toda a 
África durante a última década, em particular o feito histórico de colocar mais de 
cinco (5) milhões de pessoas em tratamento e redução da taxa de novas 
infecções em mais de vinte e cinco por cento (25%) num número significativo de 
países, mas MANIFESTA A SUA PREOCUPAÇÃO em relação à actual crise de 
financiamento que enfrenta a resposta ao SIDA, tendo em conta o impacto da 
crise financeira global e, SOLICITA à Comissão e à NPCA, em colaboração com 
o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) a 
elaborar um roteiro de responsabilidade partilhada para servir-se dos esforços 
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africanos para os fluxos de financiamento viáveis para a saúde com o apoio dos 
parceiros tradicionais e emergentes para abordar a dependência da resposta ao 
SIDA; 

22. OBSERVA COM APREÇO os esforços para fortalecer todo o sistema de apoio 
da ONU para implementação da NEPAD, através de uma colaboração estreita 
entre a NPCA e as Agências das Nações Unidas, especialmente os papéis 
principais da UNECA, PNUD e do Escritório do Conselheiro Especial sobre 
África das Nações Unidas (UN-OSAA) e, nesse sentido, SAÚDA o Relatório de 
Revisão Mútua da Eficácia do Desenvolvimento (MRDE) de 2011, elaborado 
pela UNECA/OCDE; Conclusões do 12º Mecanismo de Coordenação Regional 
da ONU (MCR-África); Relatório sobre o Desenvolvimento Humano do PNUD de 
2011 – Sustentabilidade e Equidade: Um Futuro Melhor para Todos; e a Semana 
do 10º Aniversário da NEPAD durante a 66ª Assembleia Geral das Nações 
Unidas em Nova Iorque, em Outubro de 2011; 

23. REAFIRMA a importância geral de abordagens inovadoras para a rápida 
implementação da NEPAD durante a próxima década, após a comemoração do 
10º Aniversário da NEPAD em 2011, e, ENALTECE o Colóquio e a Angariação 
de Fundos da NEPAD como os principais eventos com diversas partes 
interessadas em Março de 2012, para encerrar o aniversário. 


