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Quarta-feira, 26 de Março 
 
1. Abertura da Conferência 
 
Os discursos de abertura serão proferidos pelo Presidente da Mesa cessante do 
Comité de Peritos, Representante do Ministério das Finanças e Desenvolvimento 
Económico da República Federal Democrática da Etiópia, Comissário para os 
Assuntos Económicos da Comissão da União Africana, o Subsecretário Geral das 
Nações Unidas e Secretário Executivo da Comissão Económica para África, e o 
Ministro de Estado das Finanças e Desenvolvimento Económico da República 
Federal Democrática da Etiópia. 
 
2. Eleição da Mesa 
 
Haverá um pequeno intervalo depois da cerimónia de abertura, durante o qual os 
Chefes de Estado vão reunir-se para eleger uma nova Mesa. A Mesa será composta 
de cinco membros – um Presidente, três Vice-Presidentes, e um Relator que serão 
eleitos na base de representação geográfica equitativa das cinco sub-regiões do 
continente. A eleição será seguida de uma breve declaração do Presidente do 
Comité. 
 
3. Adopção da proposta da agenda e programa de trabalhos 
 
O Comité será convidado a adoptar o projecto de agenda e o programa de 
trabalhos. 
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4. Análise dos recentes desenvolvimentos económicos e sociais em África 
 
À luz deste tema, o secretariado vai apresentar uma análise dos recentes 
desenvolvimentos económicos e sociais em África. A apresentação vai abordar a 
actual situação da economia global, o crescimento económico geral em África, 
tendências no desenvolvimento social em África e as perspectivas económicas do 
continente para 2008. Seguir-se-á uma discussão geral sobre os principais assuntos 
de orientação política sublinhados na apresentação.  
 
5. Avaliação dos progressos sobre integração a regional em África 
 
Durante esta sessão, o secretariado irá apresentar uma avaliação sobre a situação 
da integração regional em África. A apresentação será seguida de uma discussão 
geral sobre os principais assuntos levantados pelo secretariado. 
 
6. Seguimento das últimas conferências 
 
O Comité vai analisar e fazer recomendações sobre questões relativas à última 
sessão da Conferência da CEA dos Ministros Africanos das Finanças, Planeamento 
e Desenvolvimento Económico. Para informar esta discussão, o Secretariado vai 
apresentar o Relatório Anual de 2008 sobre os trabalhos da CEA. O Comité vai 
ainda analisar e fazer recomendações sobre assuntos que surgiram na última 
sessão da Conferência dos Ministros da Economia e Finanças da UA (CAMEF II). 
 
7. Seguimento das principais conferências e cimeiras da UA e da ONU 
 
Neste ponto da agenda, o Comité vai discutir assuntos que surgiram das principais 
conferências e cimeiras da UA e da ONU, bem como os progressos registados na 
implementação das recomendações saídas destas conferências e cimeiras. O 
Secretariado fará apresentações que serão seguidas de discussões sobre os 
seguintes tópicos: Carta Africana sobre Estatística; Mudança Climática - Avaliação 
da Conferência de Bali; Análise Regional do Financiamento para o 
Desenvolvimento; Análise dos progressos registados na realização dos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODMs) em África; e Análise Regional da Revisão 
Ministerial Anual do ECOSOC (AMR). 
 
 
Quinta-feira, 27 de Março 
 
7. Seguimento das principais conferências e cimeiras da UA e da ONU 

(Continuaçaõ) 



E/ECA/COE/27/1/Add.1 
AU/CAMEF/EXP/AG(III) 

Page 3 
 
 
 
8. Questões de políticas sectoriais 

 
Durante esta sessão, o secretariado fará apresentações sobre questões de políticas 
sectoriais, que serão seguidas de discussões sobre os assuntos levantados. Os 
tópicos a discutir incluirão: Assuntos comerciais importantes  
(Áreas Económicas Preferenciais (EPAs), Ajuda para o Comércio (Aid for Trade), 
etc.), Reforço da capacidade do sector estatístico em África; Ciência & Tecnologia 
para o Desenvolvimento; extensivo apoio das Nações Unidas à UA e ao seu 
programa da NEPAD. 
 
9. Questões Estatutárias 
 
A luz deste ponto, o secretariado vai apresentar um relatório da avaliação externa 
do Instituto Africano para o Desenvolvimento e Planeamento Económico (IDEP), e o 
proposto Quadro Estratégico da CEA para o período 2010-2011. O Relatório do 
IDEP destaca as principais conclusões da avaliação, bem como as principais 
recomendações relacionadas com as necessidades actuais de África e as medidas 
apropriadas de acompanhamento para re-equipar o Instituto. A apresentação do 
quadro estratégico da CEA vai permitir uma orientação geral da Comissão e seus 
sub-programas para o período 2010-2011. 
 
 
Sexta-feira, 28 de Março 
 
10. Apresentação e discussão sobre o tema: “Realizar os Novos Desafios 

da África no Século 21”  
 
Durante esta sessão, o secretariado vai fazer uma apresentação sobre o tema: 
“Realizar os Novos Desafios da África no século 21”. A apresentação será seguida 
de uma discussão geral sobre o tema. As questões principais a abordar incluem 
Crescimento e Emprego, que continuam sendo as chaves para o melhoramento da 
condição humana em África; Mudança Climática, que pode constituir um risco 
significativo para a África, sobretudo em áreas tais como segurança alimentar, 
padrões de habitação e habitabilidade; Governação e Estado Capaz, especialmente 
a fraca capacidade do estado prover serviços sociais essenciais, evitar o desvio de 
recursos financeiros e criar um ambiente conducente ao crescimento e ao 
desenvolvimento. A discussão também visa abordar as novas dinâmicas da 
globalização, incluindo as recentes tendências nas negociações comerciais e o 
surgimento de novos actores económicos globais. Espera-se que a sessão chegue 
a consenso sobre as medidas políticas que os países Africanos irão analisar para 
realizar os novos desafios do Século 21. 
 
11. Diversos. 
 
O Comité poderá ainda analisar qualquer outro assunto que surja. 
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Sábado, 29 de Março 
 
12. Análise e adopção do projecto de relatório do Comité de Peritos e 

projectos de resoluções. 
 
O Comité irá analisar e adoptar o relatório da sua reunião, incluindo os projectos de 
resolução. 

 
13. Encerramento da reunião 
 
O Comissário da UA para Assuntos Económicos, e o Sub-Secretário Geral da ONU 
e Secretário Executivo da CEA proferirão discursos de encerramento, e o 
Presidente da Mesa do Comité de Peritos fará a síntese da reunião. 
 


