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Conferência  da  Comissão Económica para
África dos Ministros Africanos das Finanças
Planificação e Desenvolvimento Económico
Quadragésima nona Sessão
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Comité Técnico Especializado da 
União Africana para Finanças 
Assuntos Monetários, Planificação 
Económica e Integração 
Segunda Sessão 

Nona Sessão de Reuniões Conjuntas Anuais
do  Comité Técnico Especializado da União
Africana  para  Finanças  Assuntos
Monetários,  Planificação  Económica  e
Integração  e  da  Conferência  da  Comissão
Económica  para  África  dos  Ministros  das
Africanos  das  Finanças  Planificação  e
Desenvolvimento Económico
Adis Abeba, 4 e 5 de Abril de 2016 

Semana Africana de Desenvolvimento

Nota Conceptual  

1. Historicamente, a Comissão Económica das Nações Unidas
para África (CEA) e a Comissão da União Africana têm organizado
conjuntamente as reuniões anuais do Comité Técnico Especializado
da  União  Africana  para  Finanças,  Assuntos  Monetários,
Planeamento Económico e Integração e a Conferência da CEA dos
Ministros Africanos das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento
Económico,  para  discutir  questões  jurídicas  de  relevância  para  a
Comissão da União Africana para a CEA.

2. Recentemente, tem havido imenso interesse e entusiasmo
de  ver  esta  plataforma  desenvolver  como  o  principal  fórum  dos
Ministros  Africanos  e  outros  intervenientes  para  o  debate  de
questões da agenda de desenvolvimento  de África  e não apenas
para o debate de questões jurídicas. É em resposta a este interesse
que  a  CEA e  a  Comissão  da  União  Africana  têm  o  prazer  de
anunciar  que  a  nona  sessão  de  reuniões  Conjuntas  Anuais  será
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realizada como parte da Semana Africana de Desenvolvimento, que
decorrerá a partir de quinta-feira, 31 de Março de 2016, até terça-
feira, 5 de Abril de 2016, em Addis Abeba.

3. A Semana Africana de Desenvolvimento Africano terá lugar
no contexto da adopção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável,  altura  em  que  os  líderes  africanos,  juntamente  com
outros  líderes  mundiais,  renovaram  o  seu  compromisso  de
prossecução de uma via de desenvolvimento mais sustentável. Os
países africanos são agora confrontados com uma dupla transição:
uma transição a nível global, dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio  para  os  Objectivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  a
implementação da Agenda 2063 em todo o continente. Ao aderirem
à Agenda  2030  para  o  Desenvolvimento  Sustentável,  os  Estados
africanos  demonstraram  o  seu  compromisso  relativamente  à
implementação  e  acompanhamento  de  ambas  as  agendas.  No
entanto,  a  coordenação  será  vital,  para  garantir  que  a
implementação  e  o  seguimento  tomem  em  conta  todas  as
dimensões  das duas  iniciativas,  incluindo  áreas  de  convergência,
bem como questões que devem ser resolvidas por cada iniciativa
separadamente,  mas que são,  no  entanto,  de  importância  para o
desenvolvimento  de  todo  o  continente.  Assim,  espera-se  que  a
Semana  facilite  interacções  de  alto  nível  sobre  estas  questões  e
realize  progressos  na  elaboração  de  um quadro  coerente  para  a
implementação  da  Agenda  2063  e  os  Objectivos  de
Desenvolvimento Sustentável.

4. As reuniões que terão lugar  no contexto da Semana são
agrupadas em quatro segmentos. O primeiro segmento, que dará o
arranque inicial da reunião técnica do Comité de Peritos e o enfoque
sobre  questões  jurídicas,  será  realizado  de  31  de Março  a  2  de
Abril.  O  segundo  segmento  será  composto  por  uma  série  de
eventos sobre temas relacionados com o desenvolvimento de África
e será realizado nos dias 2 e 3 de Abril. O terceiro segmento, que
consiste em um diálogo sobre política de alto nível, terá lugar no dia
4 de Abril e o quarto segmento, composto por reuniões estatutárias
dos Ministros, será realizado em 5 de Abril.

5. Entre os eventos previstos será realizada a reunião anual
do Fórum África (uma rede informal de antigos Chefes de Estado e
de Governo Africanos), o lançamento do Relatório Económico sobre
África em  2016,  as  reuniões  do Mecanismo  de  Coordenação
Regional para a África, o  Conselho dos  Governadores dos Bancos
Centrais Africanos e a palestra Adebayo Adedeji de 2016.

6. O  evento  contará  com  a  participarão  de responsáveis
políticos e tomadores de decisão de alto nível, representantes das
comunidades  económicas  regionais,  governadores  dos  bancos
centrais,  praticantes  de  desenvolvimento  internacional,  altos
funcionários  de  instituições  financeiras,  instituições  do  sector
privado, parceiros de desenvolvimento, organizações da sociedade
civil e académicos.
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7. A  Semana  Africana  de  Desenvolvimento  promete
proporcionar  eventos  muito  interessantes  e  motivadores  e  a  dar
origem a decisões que terão implicações importantes e duradouras
para o futuro de África.


