
  
NAÇÕES UNIDAS  
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL 
COMISSÃO ECONÓMICA PARA A ÁFRICA 

COMISSÃO DA 
UNIÃO AFRICANA 

Quadragésima-primeira Sessão da Comissão Económica para a África  Terceira Sessão da CAMEF

Primeira Reunião Conjunta Anual da 
Conferência da UA de Ministros de Economia e Finanças e  
Conferência da CEA de Ministros Africanos de Finanças,  
Planeamento e Desenvolvimento Económico 
 
Adis Abeba, Etiópia 
31de Março – 2 de Abril de 2008 

Distribuição:  Geral 
E/ECA/CM/41/1/Add.1 
AU/CAMEF/MIN/AG(III) 
Data: 8 de Fevereiro de 2008 

 
Original:  Inglês 

 
Proposta de Agenda Anotada 

 
Tema: Realizar os Novos Desafios de África no Sec 21 

 
Segunda Feira, 31 de Março   
 
1. Abertura da Conferência e Comemoração do 50º Aniverário da CEA  
 
Os discursos de abertura serão proferidos pelo Sub-Secretário das Nações Unidas e Secretário 
Executivo da Comisão Económica para África, Presidente do Banco Africano de 
Desenvolvimento, Presidente da Comissão da União Africana, Secretário Geral das Nações 
Unidas, o Presidente cessante da Conferência dos Ministros da Economia e Finaças da União 
Africana, e o Presidente Cessante da Conferência dos Ministros de Finanças da CEA, 
Planificação e Desenvolvimento Económico. 
 
2. Reflecções Presidenciais 
 
Esta sessão é um evento especial organizado como parte das actividades relativas à celebração do 
50º Aniversário da CEA. Visa envolver personalidades eminentes com vista a beneficiar da sua 
liderança intelectual e dos vastos conhecimentos sobre questões  de  desenvolvimento e  políticas 
de África. É por conseguinte previsto que as reflecções servirão para, e ajudarão a formular a 
política relativa ao desenvolvimento de África. Durante a sessão, um eminente líder Africano 
fará a apresentação de uma sinopse do tema “Novos desafios de Desenvolvimento de África”, 
depois da qual os Chefes de Estado Convidados farão o uso da palavra sobre assuntos 
relacionados com o Crescimento e Emprego bem como a Governação e Estados Capazes. 
 
3. Debate temático de alto nível 
 
O debate temático de alto nível será estimulado por personalidades internacionalmente 
reconhecidas e vão cingir-se em três questões prementes, nomeadamente: Empossamento dos 
pobres; Mudança Climática e Desenvolvimento; e VIH/SIDA. O propósito deste debate é 
demonstrar a importância de se lidar com estes desafios e para servir como plataforma para a 
elaboração das  recomendações sobre as políticas. 
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Terça-feira, 1 de Abril  
 
4. Eleição da Mesa 
 
A eleição da Mesa será seguida por um breve discurso do novo Presidente da 
Comissão/Conferências. 
 
5. Adopção do projecto de agenda e programa de trabalho 
 
A Conferência será convidada a adoptar o projecto de agenda e programa de trabalho. 
 
6. Debate Ministerial sobre políticas relativas ao tema: Realizar os Novos Desafios da 

África no Século XXI 
 
O Comissário para os Assuntos Económicos da União Africana irá um proferir um discurso 
introdutório para esta sessão, que será baseado nos resultados das Reflecções Presidenciais. 
Essencialmente, o resultado da Sessão Presidencial servirá de base para o debate sobre a Política 
Ministerial em relação ao tema da conferência. O debate tratará de assuntos relativos ao 
Crescimento e Emprego, que continuam sendo a chave para o melhoramento da condição 
humana em África; mudança climática, que poderia constituir um considerável risco para África 
incluindo áreas como segurança alimentar, padrões de habitação e habitabilidade; Governação e 
Estado Capaz, especialmente a fraca capacidade do estado de prestar serviços sociais essenciais, 
evitar perdas de recursos financeiros, e criar um ambiente que seja conducente ao crescimento e 
ao desenvolvimento. Planeia-se que o debate ministerial também se debruce sobre a nova 
dinâmica na globalização, incluindo as tendências recentes nas negociações comerciais e no 
surgimento de novos actores económicos globais. Espera-se que esta sessão chegue a um 
consenso sobre as medidas políticas que os países Africanos podem considerar para realizar aos 
novos desafios do século XXI. 
 
7. Deliberações do Painel Ministerial sobre assuntos sociais e económicos 
 
Sob este tópico da agenda, dois Ministros escolhidos irão proferir discursos temáticos sobre (i) o 
impacto do recente incremento dos preços do petróleo nas economias de Áfrical e (ii) a situação 
da dívida de África, com vista a permitir deliberações profundas e a troca de experiências sobre 
estas questões importantes. 
 
Quarta Feira, 2 de Abril  
 
8.  Análise Regional do Financiamento para o Desenvolvimento 
 
O  Secretariado irá fazer uma apresentação sob este tema da agenda, ao que se seguirá um 
debate.A apresentação irá realçar as perspectivas dos países Africanos relativamente ao 
Consenso de Monterrey. Irá avaliar a situação do progresso e dos desafios na implementação do 
Consenso, be como popôr medidas concretas sobre como desenvolver a agenda do financiamento 
para o desenvolvimento. Esssencialmente, a apresentação irá destacar as constatações do 
levantamento solicitado pela CEA sobre os decisores de políticas em África, de forma a aferir as 
suas perspectivas sobre a implementação do Consenso de Monterrey em África .O levantamento 
concentrou-se nas seguintes áreas: mobilização de recursos financeiros domésticos, mobilização 



dos recursos internos para o desenvolvimento, promoção do comércio internacional como força 
motriz do desenvolvimento; o aumento da cooperação técnica e financeira internacional, a dívida 
externa e sua sustentabilidade; e a abordagem das questões sistémicas. 
 
9.  Análise Regional  da Revisão Ministerial Anual do ECOSOC (AMR) 
 
A Resolução 61/16 da Assembleia Geral da Nações Unidas estipula que Revisão Ministerial 
anual deve ser convocada durante a reunião do segmento de alto nível da ECOSOC e deve 
concentrar-se nas questões realçadas nas principais conferências e cimeiras das NU incluindo os 
ODMs. O primeiro AMR foi convocado em Julho de 2007 em Genebra dentro do contexto de 
uma ECOSOC fortalecida. O AMR 2008 será realizada durante a reunião do segmento de alto 
nível da ECOSOC, programada para Julho de 2008. Oito países, incluindo um país Africano, que 
é a República Unida da Tanzania , voluntariaram-se para as análises nacionais. O objectivo desta 
sessão é a de servir como uma Análise regional efectuada pelos Ministros Africanos antes da 
AMR deste ano cujo enfoque será “a implementação de objectivos e compromisssos de 
desenvolvimento acordados internacionalmente no que respeita ao desenvolvimento sustentável” 
 
10.  Análise do relatório e principais recomendações da reunião do Comité de peritos da 

reuniões Anuais Conjuntas da Conferência dos Ministros da Economia e Finanças e 
a Conferência Dos Ministros Africanos Das Finanças, Plano e Desenvolvimento da 
CEA 

 
 A conferência irá analisar o Relatório do Comité de Peritos realizada em Adis Abeba de 26- 29 
de Março de 2008. O relatório irá destacar as questões principais analisadas pelo Comité, bem 
como as conclusões e recomendações do Comité de Peritos. A Conferência será convidada a 
analisar o relatório  do Comité.  
 
11.  Diversos 
 
12.  Análise e adopção do Projecto de Declaração Ministerial e do Projecto de 

Resoluções. 
 
Após análise, os Ministros irão adoptar uma Declaração Ministerial, que irá articular as suas 
opiniões sobre o tema da Conferência e outras questões relacionadas. Irão analisar e adoptar as 
resoluções relevantes. 
 
13.  Encerramento da Conferência 
 
O Sub-Secretário Geral das NU e o Secretario Executivo da CEA, bem como o Comissário da 
UA para os Assuntos Económicos irão fazer as considerações finais e o Presidente irá fazer a 
síntese da Conferência. 


