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PROJECTO DE AGENDA ANOTADA 
 

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

 
1. Abertura da Conferência   
 
A Conferência será oficialmente inaugurada/ aberta pelo Presidente da República do 
Malawi, Sua Excelência Dr. Bingu wa Mutharika. Os discursos de Abertura serão 
proferidos pelos seguintes dignitários: 

  
• S.E.Dr. Youssef Boutros-Ghali, Ministro das Finanças, República Árabe do 

Egipto e Presidente cessante da Mesa da Conferência  
 
• Sr. Cheick Sidi Diarra, Subsecretário Geral, Conselheiro Especial para África 

e Alto Representante para o PMA, PMA, SIDs  
 
•  Sr. Donald Kaberuka, Presidente do Grupo, Banco Africano de 

Desenvolvimento  
 
• Sr. Abdoulie Janneh, Subsecretário Geral das Nações Unidas e Secretário 

Executivo, Comissão Económica para África 
 

• Sr. Jean Ping, Presidente, Comissão da União Africana  
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2. Eleição da Mesa  
 
A composição da nova Mesa da Conferência será anunciada após consultas 
efectuadas pelos chefes das delegações. A Mesa será composta de cinco membros da 
seguinte forma: - 1 Presidente, 3 Vice-presidentes e 1 Relator eleitos na base da 
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.  
 
3. Adopção da agenda e do programa de trabalho 
 
A Conferência será convidada a fazer a apreciação e a adoptar o projecto de agenda 
provisória e o programa de trabalho, sujeitas a emendas desde que tais alterações 
sejam consideradas necessárias. 
 
4. Resumo dos últimos desenvolvimentos económicos e sociais em África 
 
Relativamente a este ponto, as principais conclusões e recomendações da Visão Geral 
do Desenvolvimento Económico e Condições Sociais, 2010, serão apresentadas e 
debatidas. O debate irá ter como base as análises contidas no Relatório Económico 
sobre África, 2010. Questões políticas chave relacionadas com a recuperação do 
crescimento de África após a recente crise económica mundial e outros recentes 
desenvolvimentos económicos no continente serão igualmente debatidos. 
 
5. Debate político Ministerial sobre o tema da conferência: promover o 
crescimento sustentável de alto nível para reduzir o desemprego em África  
 
 Neste ponto, haverá uma breve apresentação que introduz o tema da Conferência, 
questões a serem tratadas, e os resultados esperados. Isto será seguido por dois 
painéis de discussão sobre questões chave relacionadas ao tema. Os painéis contarão 
com participantes a nível Ministerial e de outros altos responsáveis políticos e também 
irá incluir a participação de alto nível das agências e organizações da ONU, outras 
organizações intergovernamentais, sociedade civil, sector privado e académicos. A 
documentação de fundo irá incluir documentos base e outros documentos técnicos e 
estudos elaborados para a Conferência. 
 
Introdução do tema da Conferência pelo Dr. Maxwell Mkwezalamba, Comissário para 
os Assuntos Económicos, Comissão da UA. 
 
Painel 1: Promover o crescimento sustentável de alto nível para reduzir o 
desemprego em África 
 
Tendo como base a experiência do crescimento recente, o debate irá abordar uma 
série de questões relacionadas com a relação entre crescimento, emprego e redução 
da pobreza em África, com particular incidência sobre os desafios que visam alcançar 
um rápido crescimento sustentável em África, incluindo as oportunidades e os 
constrangimentos, os impulsionadores e as fontes de crescimento; padrões sectoriais 
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de crescimento emergentes e os desafios para criar um ambiente político propício para 
alcançar um maior crescimento sustentável que beneficia todos os segmentos da 
sociedade.  
 
Os debates do painel providenciarão uma oportunidade para uma troca de experiências 
sobre boas práticas e políticas nacionais que têm tido êxito na promoção de níveis 
elevados de crescimento na criação de emprego e redução da pobreza em muitos 
países Africanos, a fim de chegar a um consenso sobre as estratégias adequadas e 
abordagens para a intensificação do crescimento e redução da pobreza. Os debates 
irão também salientar o papel dos principais intervenientes, incluindo governos e o 
sector privado na criação de empresas e geração de emprego. 
 
Painel II: O impacto da crise económica e financeira em matéria de emprego e 
redução da pobreza em África 

Este painel irá centrar-se no impacto da recente crise financeira e económicas mundial 
no emprego e redução da pobreza em África. Irá debater a situação actual do emprego 
e do mercado de trabalho na África, na sequência da recessão global, a fim de 
reorientar as estratégias e políticas existentes em resposta ao impacto da crise no 
emprego e a redução da pobreza em África. 

Um enfoque específico dos debates será sobre as intervenções políticas para alcançar 
um crescimento inclusivo e criação de emprego na África, com especial incidência na 
ligação entre as políticas macroeconómicas e políticas de trabalho, políticas de 
protecção social e as redes de segurança para os grupos vulneráveis; vínculos rural-
urbanos para o crescimento do emprego e redução da pobreza e distribuição sectorial. 
Em particular, as discussões também irão destacar os sectores prioritários com elevado 
potencial de emprego para a maioria dos africanos. No futuro, ênfase será colocada 
nos investimentos efectuados na agricultura, infra-estrutura rural para garantir a 
segurança alimentar e aliviar a pobreza, melhorar o clima para os investimentos 
estrangeiros e domésticos privados; enfrentar o desafio do desemprego juvenil e de 
mulheres, e capacitação. 
  
6. Lançamento do Relatório Económico sobre África, 2010, sobre o tema: 
Promoção do crescimento sustentável de alto nível para reduzir o desemprego em 
África (Breves observações seguido de uma conferência de imprensa pelo Presidente 
da Comissão da UA e pelo Secretário Executivo da CEA na ERA 2010 e outras 
questões temáticas). 
 
7. Diálogo político Ministerial sobre: Agricultura, segurança alimentar e 
redução da pobreza em África: Desafios e oportunidades 

 
Neste ponto, haverá uma breve apresentação sobre a prioridade estratégica da 
Comissão da União Africana para 2010: Agricultura e Segurança Alimentar, conforme 
aprovada pela Conferência dos Chefes de Estado e do Governo em Julho de 2009. 
Este tema também é consistente com a visão do Presidente em exercício da União 
Africana, Sua Excelência o Presidente Bingu wa Mutharika da República do Malawi). 
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8. Apresentação do Relatório da Comissão para África pelo Ministro da 
Cooperação para o Desenvolvimento da Dinamarca 
 
Sob este ponto, o Ministro dinamarquês da Cooperação para o Desenvolvimento, a 
Sra. Ulla TOERNAES apresentará o relatório da Comissão para África e informará a 
Conferência sobre o resultado do trabalho da Comissão, que foi criada pelo Primeiro-
Ministro dinamarquês em 2008 para reforçar o Cooperação Internacional para o 
desenvolvimento com a África. O relatório destaca a ligação crucial entre o crescimento 
económico, geração de emprego e a concretização dos ODM em África. Em particular, 
aborda maneiras de criar emprego através do crescimento liderado pelo sector privado 
e a competitividade melhorada das economias Africanas. Ênfase especial será dada à 
promoção de políticas e iniciativas concretas para a criação de empregos decentes, 
fomentar o empreendedorismo, e oferecer maiores oportunidades para os jovens, 
mulheres Africanas e homens através da educação, desenvolvimento de competências 
e acesso ao financiamento. A Comissão Africana tem trabalhado para levar estas 
questões à atenção dos doadores, governos e instituições Africanas chave. 
 
9. Relatório de Situação sobre a criação das instituições financeiras Pan-
africanas  
 
Relativamente a este ponto, a Conferência será actualizada sobre os progressos no 
sentido da criação das instituições financeiras da UA (Banco Africano de Investimento, 
Banco Central Africano e o Fundo Monetário Africano). A Conferência vai debater e 
aprovar as recomendações contidas no relatório. 
 
10. Apreciação do relatório e principais recomendações da reunião do Comité 
de Peritos das Reuniões Anuais Conjuntas da Conferência dos Ministros da 
Economia e das Finanças da UA e da Conferência dos Ministros das Finanças, 
Plano e Desenvolvimento Económico da CEA 
 
Uma reunião do Comité de Peritos será realizada de 25 a 28 Março de 2010 para 
preparar a Reunião Conjunta da Conferência de Ministros. Sob este ponto, o relatório 
da reunião do Comité que contém as principais conclusões e recomendações será 
apresentado à Conferência para sua apreciação e adopção. O relatório será 
apresentado pelo Presidente do Comité de Peritos. 
 
11. Diversos  
 
A Conferência poderá analisar qualquer outra questão que seja trazida à sua atenção. 
 
12. Análise e adopção do projecto de Declaração Ministerial e do projecto de 
resoluções 
 
Sob este ponto, a Conferência irá examinar e adoptar um projecto de declaração da 
política ministerial que articula os pontos de vista dos Ministros sobre o tema da 
Conferência e outras questões políticas e operacionais. 



E/ECA/COE.23/Inf.1 

Page 5 
 

 
13.  Encerramento da Conferência  

 
O Secretário Executivo da CEA e o Presidente da Comissão da UA farão breves 
considerações finais. O Presidente da Conferência vai destacar os principais resultados 
da Conferência e declarar encerrada a reunião. 

 
 
 
 
 

 


