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AGENDA ANOTADA PROVISÓRIA  
 
 

Tema: Promover o crescimento sustentável de alto nível para reduzir o 
desemprego em África 

 
1. Abertura da Conferência 
 
(A Conferência será presidida pelo Presidente cessante da Mesa do Comité de Peritos 
até que uma nova Mesa seja eleita) os discursos de abertura serão proferidos por: 
 

• Sr. Hany Kadry Dimian, Presidente da Mesa cessante e Vice- Ministro das 
Finanças, República Árabe do Egipto, 

 
• Sr. Maxwell Mkwezalamba, Comissário para os Assuntos Económicos, 

Comissão da União Africana, 
 

• Sr.Abdoulie Janneh, Subscretário Geral das Nações Unidas e Secretário 
Executivo  da Comissão Económica para África, 

 
• S.E: Ilustre Ken Kanndodo MP, Ministro das Finanças, República do Malawi 
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2. Eleição da Mesa  
 
A composição da nova Mesa será anunciada após consultas efectuadas pelos chefes 
de delegação. A Mesa será composta por cinco membros como se segue:-1 
Presidente, 3 Vice-presidentes e 1 Relator, eleitos numa base de representação 
geográfica equitativa. O novo Presidente vai presidir o resto do processo após breves 
comentários. A composição das duas últimas mesas e as propostas para a próxima 
Mesa encontram-se em anexo a esta agenda anotada provisória. 
 
3. Adopção da agenda e do programa de trabalho 
 
O Comité será convidado a apreciar e a adoptar a agenda anotada provisória e o 
programa de trabalho, conforme as alterações consideradas necessárias. 
 
4. Resumo dos últimos desenvolvimentos económicos e sociais em África 
 
Relativamente a este ponto da agenda, o Secretariado vai apresentar um resumo dos 
recentes desenvolvimentos económicos e sociais em África. A apresentação vai 
destacar os recentes desenvolvimentos na economia global e suas implicações para a 
África. Irá analisar as tendências regionais e sub-regionais no desempenho da 
economia, incluindo as tendências no desenvolvimento social do continente e as 
perspectivas de crescimento para 2010. Também examina as iniciativas políticas 
subjacentes e opções que visam tratar das questões emergentes e desafios a longo 
prazo. Isto será seguido de um debate geral sobre as principais questões políticas e 
recomendações salientadas na apresentação. [A visão terá como base o Relatório 
Económico sobre África, de 2010 (Economic Report on Africa, 2010) 
 
5. Avaliação dos progressos realizados relativamente à integração regional em 

África 
 
No que concerne este ponto da agenda, o Secretariado apresentará um relatório de 
actividades sobre o estado da integração regional em África, destacando 
inclusivamente os principais desafios e constrangimentos. A apresentação será 
baseada nos resultados recentes de pesquisa e no trabalho de análise empreendido 
conjuntamente pela Comissão da UA e da CEA sobre a avaliação qualitativa e 
quantitativa da evolução, visando alcançar a integração em vários sectores. A 
apresentação será seguida de um debate geral sobre os principais assuntos levantados 
pelo Secretariado, a fim de se conseguirem políticas e estratégias para acelerar o 
processo de integração. 
 
6.  Avaliação Regional de África relativamente à concretização dos Objectivos 

de Desenvolvimento do Milénio (ODMs) 
 
Relativamente a este ponto da Agenda, serão efectuadas duas apresentações 
principais. A primeira apresentação efecutada pelo secretariado irá iavaliar o progresso 
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na implementação dos ODMs a nível regional e a segunda apresentação efectuada 
pelo PNUD irá providenciar a dimensão dos ODMs por país. As apresentações vão 
destacar os progressos realizados para que se atinjam os 8 Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio em África, incluindo os desafios enfrentados e as medidas 
de políticas e acções necessárias para atingir as metas até à data limite de 2015. As 
apresentações serão seguidas de um debate geral e de um intercâmbio de  
experiências dos países sobre políticas e programas para atingir os ODMs. O resultado 
da avaliação irá contribuir para a avalição global efectuada pela Assembleia Geral dos 
10 anos dos ODMs, a ser realizada em Setembro de 2010. 
 
7. Seguimento dos resultados das Conferências mais importante das Nações 

Unidas e da UA, incluindo as Reuniões Anuais Conjuntas da CUA e CEA 
realizadas em 2009  

 
No concernente a este ponto da agenda, o Secretariado irá fazer breves apresentações 
sobre um certo número de questões de política sectorial como um acompanhamento 
dos resultados das conferências mundiais e regionais, incluindo as decisões da 
Conferência de Ministros realizada em 2009. Espera-se que o Comité analise as 
referidas decisões e apresente recomendações para acções futuras. Os relatórios de 
actividade irão permitir que os Estados Membros façam um balanço da sua evolução, 
identifiquem as áreas que  precisam de ser melhoradas e oferecer uma oportunidade 
para reflexão e debate sobre as recomendações que lhes são dirigidas no relatório. Os 
relatórios seguintes serão apresentados: 

 
• Relatório sobre o resultado da Avaliação Regional Africana do Programa de 

Acção de Bruxelas sobre os Países Menos Avançados, em virtude do 
progresso na implementação do Programa de Acção de Bruxelas para os 
Países Menos Avançados (PMAs) para a década 2001-2010. 
 

• Relatório de Actividades sobre a implementação do Consenso de Monterrey 
relativo ao Financiamento para o Desenvolvimento. 

 
• Relatório de actividade da 10ª reunião do Mecanismo de Consulta Regional 

das agências das Nações Unidas que trabalham em África, em apoio à 
União Africana e ao seu Programa NEPAD. 

 
• Alterações climáticas e desenvolvimento. 

 
• Relatório de Actividades sobre a implementação da Declaração de 

Ouagadougou de 2004 sobre o emprego e a redução da pobreza, adoptado 
pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, da UA incluindo 
outros compromissos semelhantes. 

 
• Estratégia de harmonização da estatística e implementação da Carta 

Africana de Estatística 
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8. Apresentação e debate sobre o tema da Conferência: Promover o 

crescimento sustentável de alto nível para reduzir o desemprego em África 
 
O Secretariado irá fazer uma breve apresentação para introduzir o tema da 
Conferência tendo como base o documento de debate e outros documentos de 
referência sobre o tema. A apresentação será seguida de debates gerais interactivos. 
Tanto a apresentação como os debates incidirão sobre a relação crescimento-
emprego-redução da pobreza e debater estratégias para o crescimento da criação de 
emprego com base nas lições aprendidas dos países Africanos e outros países bem 
sucedidos. A sessão irá também providenciar uma oportunidade para avaliar a situação 
global de crescimento regional e subregional, as principais fontes de crescimento e o 
impacto da recente crise mundial económica e financeira, incluindo a identificação de 
estratégias e abordagens para a ampliação do crescimento em África, com base em 
especificidades regionais, subregionais e experiências individuais dos países. O debate 
vai ajudar os países Africanos a reorientar as suas estratégias de desenvolvimento e 
não apenas  a reagir ao impacto de curto prazo da recente crise financeira mundial e 
económica mas também para alcançar um maior e sustentado resultado na criação de 
emprego e a redução da pobreza. 
 
9. Questões jurídicas  
 
Neste ponto da agenda a Comissão da UA e do Secretariado da CEA farão 
apresentações sobre diversas questões estatutárias relacionadas ao seu trabalho e 
seus respectivos órgãos subsidiários. O Comité será obrigado a examinar e a formular 
recomendações para a Conferência com vista a obter novas orientações e acção 
conforme aproproriado. Este ano, as seguintes questões estatutárias e relatórios serão 
levados ao conhecimento da Comissão: 
 

• Apresentação e apreciação do Relatório Anual da CEA de 2010. 
 

• Proposta de Programa de trabalho bienal do CEA para o biénio 2012-2013, e 
o proposto Plano de Negócios da CEA para o período 2010-2012. 

 
• Relatório sobre o Programa de Desempenho da CEA para o biénio 2008-

2009. 
 

• Nota efectuada pelo Secretário Executivo sobre as recentes mudanças 
organizacionais na CEA. 

 
• Relatório de avaliação externa Independente sobre os Escritórios 

Subregionais da CEA (SROs). 
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• Relatório sobre o reposicionamento do Instituto Africano para o 

Desenvolvimento Económico e Planeamento (IDEP). 
 

• Análise dos progressos na implementação da Estratégia Conjunta e Primeiro 
Plano de Acção África-UE. 

 
10. Diversos 
 
A Comissão pode levantar outras questões não previstas nos pontos acima 
mencionados  
 
11. Análise e adopção do Projecto de Relatório do Comité de Peritos e Projecto 

de Resoluções  
 
O Comité irá analisar e aprovar um projecto de relatório da sua reunião contendo as 
principais recomendações e projectos de resolução com base na agenda da reunião 
para apresentação à Conferência dos Ministros. 
 
12. Encerramento da Reunião 
 
O Comissário da UA para os Assuntos Económicos e o Secretário Executivo da CEA 
ambos farão breves considerações finais, e o Presidente da Mesa do Comité de Peritos 
irá resumir os principais resultados das deliberações e declarar encerrada a reunião. 


