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1.  INTRODUÇÃO 
 

Decisões que conduziram à Reunião dos Peritos 
 

A Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da UA/ Decisão da Assembleia 
(Assembly/AU/Decl.5(XXV) que teve lugar entre 14 - 15 de Janeiro de 2015, aprovou 
o Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063, bem como o seu 

Mecanismo de Financiamento 2 , na sequência da Decisão do Conselho Executivo 

(Doc. EX.CL/899(XXVII))3  que apelou aos Estados-Membros, CERs e a Comissão, 

NPCA em parceria com a UNECA e BAD: 
 

Por um lado, para considerar o financiamento da Agenda 2063 de forma a ter em 
conta: 

 

 a mobilização de recursos nos níveis nacional, regional e continental; 
 

 a alavancagem de meios financeiros existentes e novos meios financeiros 
intermediários por ser criados; e 

 

 o acesso aos recursos de facilitação financeira, como é o caso de fundos 
e garantias de desenvolvimento de projectos e facilidades de partilha de 
risco; 

 
Por outro lado: 
 

 a resolução dos problemas de Fluxos Financeiros Ilícitos, maximização da 
renda dos recursos naturais e desenvolvimento do mercado regional de 
capitais; 

 
E por fim: 
 

 o aprofundamento da análise da estratégia para o financiamento interno e 
externo da Agenda 2063; 
 

 a preparação de um plano operacional para a implementação das 
recomendações do Estudo de Financiamento e Mobilização de Recursos 
para a Agenda 2063 ao nível nacional, regional e continental.  

 
O Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063 (página 102) 

aprovado afirma ainda:  
 

 UNECA: (i) em colaboração com NEPAD, providenciar apoio técnico à 
CUA, CERs e Estados-Membros em todas as áreas de 
desenvolvimento/gestão económica relacionada com a implementação, 
Monitoramento e Avaliação da Agenda 2063 (ii) realizar estudos 

                                                 
2 A Agenda 2063 e seu Primeiro Plano de Implementação de Dez Anos constituem o quadro continental de transformação sócio-

económica que deverá orientar todos os Estados-Membros, Órgãos de Políticas, Parceiros de Desenvolvimento Regional e 
Continental nos seus esforços de desenvolvimento e cooperação. 
3 As citações das Decisões da Cimeira e Decisões do Conselho Executivo encontram-se na página oficial da UA. 
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/pesquisas temáticas / sectoriais como parte de Monitoramento e 
Avaliação da Agenda 2063) e (iii) em colaboração com a CUA, preparar e 
publicar um relatório bianual sobre Agenda 2063; 
 

 BAD: (i) liderar a mobilização de fundos para a implementação da Agenda 
2063 nos níveis continental, regional e de Estados-Membros, e (ii) 
apresentar relatórios bianuais sobre o estado de financiamento dos 
programas da Agenda 2063 aos níveis nacional, regional e continental. 

 
A Reunião de Peritos sobre a Estratégia de Financiamento, Mobilização de 

Recursos Internos e Parceria da Agenda 2063, co-organizada pela União Africana, 
Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD) e Comissão Económica das Nações 
Unidas para África (UNECA);, teve lugar de 13-15 de Dezembro de 2016 no Centro de 
Recursos Regional do BAD, em Pretoria – África do Sul. 
 
Objectivos da Reunião de Peritos 
 

A Reunião de Peritos teve como objectivos: 
 

1. enriquecer o projecto do documento estratégico preparado pela UA (o 
Projecto de Relatório);  
 

2. providenciar conselho profissional sobre o financiamento dos projectos 
emblemáticos da Agenda 2063;  

 
3. providenciar conselho profissional sobre a criação das instituições 

financeiras continentais e fundos continentais no quadro da  Agenda 
2063; 

   
4. tecer sugestões sobre o financiamento das principais alavancas de 

transformação sócio-económica incorporadas na Agenda 2063; 
 

5. providenciar conselho profissional sobre a implementação do 
roteiro/plano da Estratégia de Financiamento & MRI da Agenda 2063;  

 
6. tecer sugestões sobre o quadro institucional para a implementação, 

coordenação, supervisão, monitoramento e relatório da/sobre a Estratégia 
de Financiamento & MRI da Agenda 2063. 

 
Participantes e Grupos de Trabalho da Reunião de Peritos 
 

Participaram na Reunião de Peritos um total de 61 participantes, incluindo 
representantes de departamentos-chave da Comissão da União Africana envolvidos na 
gestão de projectos emblemáticos e de instituições financeiras continentais; 
representantes do BAD envolvidos na mobilização de recursos e no desenvolvimento do 
mercado financeiro; representantes da UNECA e da Direcção Conjunta de Apoio ao 
Secretariado - Joint Secretariat Support Office (JSSO) para além de  33 Estados-
Membros e outros peritos de um amplo espectro do sector financeiro africano: (1) 
Ministério das Finanças, Tesouro e/ou Autoridades Tributárias; (2) Bolsas de Valores/de 
Títulos; (3) Instituições Financeiras para o Desenvolvimento Continentais, Regionais e 
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Nacionais (DFIs); (4) Bancos Comerciais; (5) Seguradoras e Resseguradoras; (6) 
Instituições de Microfinanças, Finanças Digitais, Bancos Comunitários e Instituições de 
Investimento baseado no Impacto. Participaram, igualmente, na Reunião de Peritos, 
agências de promoção de investimento. 
A lista completa das instituições que tomaram parte da reunião encontra-se em anexo.  
 

A Reunião de Peritos envolveu sessões plenárias e os seguintes quatro (4) 
Grupos de Trabalho: 

 

 Boas Práticas na Mobilização de Recursos Internos (MRI); 
 

 Principais Alavancas Financeiras de Transformação Sócio-económica 
Integradas na Agenda 2063; 

 

 Projectos Emblemáticos de Financiamento da Agenda 2063; 
 

 Criação de Instituições Financeiras Continentais no Quadro da Agenda 
2063. 

 
Conteúdo do presente Relatório 
 

Para evitar a redundância, ficou acordado que o presente Relatório sobre 
conclusões e recomendações da Reunião de Peritos deverá, de forma sucinta, captar 
apenas os novos aspectos discutidos durante a reunião e excluir repetições do anterior 
relatório da estratégia. Assim sendo, entende-se que o presente relatório deverá ser 
considerado com o relatório principal. As suas conclusões e recomendações serão 
discutidas na reunião do Comité Técnico Especial (STC) sobre Assuntos Financeiros e 
Monetários a ter lugar em Março/Abril de 2017 para sua aprovação formal e 
implementação. 
 

Por conseguinte, as recomendações dos Grupos de Trabalho sobre boas práticas 
de MRI bem como as relacionadas com o financiamento das principais alavancas da 
transformação sócio-económica de África integradas na Agenda 2063 não constam do 
presente relatório na sua plenitude, dado que se encontram amplamente captadas no 
anterior relatório da estratégia. Todavia, as recomendações em torno do “Financiamento 
dos Projectos Emblemáticos da Agenda 2063” e as relativas à “Criação de Instituições 
Financeiras Continentais e de Fundos Continentais” constam do presente relatório na 
sua plenitude tendo em conta a sua estrutura e especificidade. 
 
Agradecimentos 
 

A Comissão da União Africana e a Reunião de Peritos no seu todo reconheceram 
a contribuição técnica, financeira e logística do BAD na reunião. A Reunião de Peritos 
reconheceu igualmente a contribuição técnica de alto nível prestada pela UN-ECA. A 
União Africana foi representadas pelos departamentos de Planificação de Políticas 
Estratégicas, Monitoramento & Avaliação e Mobilização de Recursos (SPPMERM), 
Assuntos Económicos, Infra-estrutura e  Energia, e Recursos Humanos, Ciência e 
Tecnologia (HRST). A Reunião de Peritos reconheceu igualmente a qualidade de 
planificação técnica da reunião pela Comissão da União Africana. 
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2.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO 
 

2.1  Adopção do Projecto da Estratégia de Financiamento, MRI e Parceria 
da Agenda 2063:  

 
A Reunião de Peritos enalteceu unanemente a profundidade, amplitude e 
o carácter exaustivo do Projecto da Estratégia de Financiamento, MRI e 
Parceria da Agenda 2063. 

  
2.2  Apoio à Implementação de 0,2% da Taxa de Importação para Financiar 

o Orçamento da União Africana: 
 

A Reunião de Peritos realçou a importância crucial da implementação da 
Decisão de Kigali  em relação à cobrança de taxa de 0,2% sobre 
importações elegíveis para Africa com vista a financiar o orçamento das 
operações gerais de paz e segurança da União Africana. Actualmente, o 
orçamento da UA é na sua grande parte financiado pela UE, China e EUA. 
A implementação desta decisão é importante com base: (i) na sua 
capacidade de proporcionar África e UA com o espaço de tomada de 
decisão e de políticas em muitos assuntos cruciais para o seu 
desenvolvimento; (ii) na sua capacidade de permitir que África e a UA 
realizem estudos de pré-viabilidade e actividades de desenvolvimento de 
projectos para os projectos continentais/regionais emblemáticos e 
prioritários assim como para  instituições financeiras/fundos continentais; 
(iii) na sua capacidade de permitir que África e a UA dêem contribuição útil 
em forma de financiamento inicial aos projectos prioritários da Agenda 
2063; e (iv) na sua capacidade de facilitar outras actividades de 
mobilização de recursos. 

 
2.3  Produção e Disseminação/Domesticação de um “Guia de 

Financiamento e MRI da Agenda 2063”: 
 

A Reunião de Peritos recomendou a preparação de um “Guia de 
Financiamento e MRI da Agenda 2063” com base na “Estratégia Final de 
Financiamento, MRI e Parceria da Agenda 2063” para a disseminação 
extensiva aos Estados-Membros em estreita colaboração com as 
Comunidades Económicas Regionais (CERs). 

 
2.4  Plataforma de Coordenação da Mobilização de Recursos da UA-BAD-

UNECA:  
  

A Reunião de Peritos aprovou a proposta de criação de uma Plataforma 
Conjunta de Coordenação da Mobilização de Recursos pela UA-BAD-
UNECA, cuja função incluirá, dentre outros: (1) advocacia para a 
mobilização de recursos, em particular ao nível global, a favor da África e 
Agenda 2063, (2) registo de compromissos financeiros de parceiros versus 
o verdadeiro desembolso, e (3) garantia de que os recursos financeiros 
destinados a África sejam efectivamente desembolsados e geridos com o 
envolvimento de instituições e peritos africanos. 
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2.5  Quadro Institucional para a Implementação da Estratégia de 
Financiamento, MRI e Parceria da Agenda 2063: 

 
A Reunião de Peritos aprovou o quadro institucional para a implementação, 
monitoramento & avaliação, e relatório da/sobre Estratégia de 
Financiamento, MRI e Parceria da Agenda 2063. Contudo, a reunião 
sugeriu que o Comité Técnico Especializado sobre Assuntos Financeiros 
e Monetários desempenhe o papel do Comité Ministerial de Financiamento 
e Mobilização de Recursos Internos para a Agenda 2063 com vista a evitar 
a duplicação. 

 
2.6  Roteiro para a Implementação da Estratégia de Financiamento, MRI e 

Parceria da Agenda 2063: 
 

A Reunião de Peritos sugeriu a definição de um Roteiro para a 
implementação da Estratégia de Financiamento, MRI e Parceria da 
Agenda 2063 para a implementação imediata, sob liderança técnica do 
BAD e em estreita colaboração com UNECA, UA (CUA e NPCA) e actores 
relevantes do sector financeiro em torno do seguinte: 

 
- criação da Plataforma Conjunta de Coordenação da Mobilização de 

Recursos da UA-BAD-UNECA que assumirá também o papel da 
Unidade de Coordenação do Programa de MR da Agenda 2063; 
 

- implementação de Programas e relativos planos de acção com 
alinhamento relevante com BAD e mobilização de recursos de SDG 
e planos de ampliação sobre: 

 

 a frente de ambiente favorável (i.e., frente de políticas, legal, 
regulamentar e de capacitação/formação); 
 

 lado de oferta (i.e., frente de MRI e frente de intermediação: 
ampliação e capacitação de instituições existences e/ou criação 
de novas instituições financeiras ou fundo onde existir fosso 
significativo ou falha de mercado; aprofundamento e 
regionalização de mercados de capitais); 

 

 lado de procura (i.e., frente de desenvolvimento de programas e 
projectos e respectivo acesso à facilitação financeira). 

 
- quadro de resultados incluindo a definição da linha de base, 

indicadores-chave de desempenho (KPI) a ser rastreados, quadro de 
monitoramento e relatório; 

 
- alocação de papéis e responsabilidades dentre principais partes 

interessadas: BAD, UA (CUA & NPCA), UNECA, CER e actores 
regionais/nacionais do sector financeiro; 

 
- mobilização de recursos (financeiros e técnicos) para a 

implementação da estratégia. 
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Todavia, a implementação do Roteiro para a Estratégia de Financiamento e MRI 

para a Agenda deverá cumprir com os seguintes três princípios:  
 

 evitar a duplicação: alavancar os meios e instituições existentes com vista a 
evitar a duplicação e aproveitar complementaridades. Especificamente, 
dever-se-á alavancar os programas existentes do BAD, UNECA e DFIs 
regionais; 

 

 aprender das instituições e dos centros de excelências existentes:  aprender 
das instituições e dos centros de excelências existentes em relação a: (i) a 
regionalização de mercados de bolsas/títulos através do aproveitamento de 
experiências da Bolsa de Valores regional BRVM (Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières) localizada em Abidjan e com enfoque na África 
Ocidental, (ii) o desenvolvimento do veículo de Equidade Privada detida por 
África, incluindo a criação de um fundo de fundos para esse propósito, e (iii) 
a promoção de Redes Continentais/Regionais de Investidores Anjos 
Africanos (AAIN); 

 

 papel de DFIs existentes: DFIs regionais e nacionais a desempenharem um 
papel mais destacado no financiamento/implementação dos projectos da 
Agenda 2063. 

 
3.  RECOMENDAÇÕES SOBRE BOAS PRÁTICAS DE MOBILIZAÇÃO DE 

RECURSOS INTERNOS 
 

A essência das recomendações já foi captada no Projecto do Relatório. 
 
4.  RECOMENDAÇÕES SOBRE FINANCIAMENTO E PARCERIA EXTERNOS 
 

Medidas visando alavancar mais as remessas e poupanças de Diáspora 
incluem:  

 

 a redução de custo dos custos de transferência de remessas com vista a 
libertar mais recursos para o desenvolvimento;  

 securitização de remessas;  

 títulos de diáspora;  

 fundos mútuos de diáspora; e  

 facilitação do investimento na diáspora.  
 

Foi sugerido que se considerasse um “Ecossistema de Diáspora” mais amplo, 
envolvendo as supra citadas dimensões de financiamento/investimento bem como a 
perícia técnica, capital intelectual, inteligência comercial, consideração das dimensões 
de recursos de rede para África com vista a alavancar os seus activos de Diáspora. 
 

Ademais, em torno da redução do custo de remessas, foi sugerido que os países 
africanos considerassem a adopção de moeda digital e tecnologia blockchain que têm o 
potencial de reduzir custos. 
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Moeda digital e tecnologia blockchain como soluções para altos custos de 
transferência de remessas 

 
O advento da moeda digital e tecnologia blockchain está a permitir que os 

serviços de remessas resolvam alguns dos grandes problemas enfrentados pelo modelo 
actual, incluindo alto custo de transferência, métodos restritos de distribuição de dinheiro 
e formas restritas de lidar com dinheiro. As novas empresas que aproveitam esta 
tecnologia começam a prestar serviços de transferência de dinheiro com taxas de 
transferência abaixo de 2%. 
 

Existe acima de vinte sistemas de troca digital notáveis, incluindo BitX que opera 
na África do Sul. Desde 2016, acima de 24 países estão a investir em tecnologias de 
distribuição de ledger (DLT) com $1,4bn em investimentos. Além disso, acima de 90 
bancos centrais estão envolvidos em debates sobre DLT, incluindo as implicações de 
uma moeda digital emitida pelo banco central.  
 

As Filipinas, por exemplo, introduziram um projecto de lei que tenciona divulgar 
uma quantidade de e-Peso equivalente a 1% da oferta total da moeda das Filipinas em 
circulação dentro de um ano, e Equador irá brevemente acolher o primeiríssimo sistema 
de pagamento electrónico gerido pelo estado.  
 
Fonte: adaptado de Saiba Mais sobre Blockchain: Overview, Technology, Application Areas 

and Use Cases   https://letstalkpayments.com/an-overview-of-blockchain-technology/ 
Adapted from  

 
5.  RECOMENDAÇÕES SOBRE O FINANCIAMENTO DAS PRINCIPAIS 

ALAVANCAS DA TRANSFORMAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA INTEGRADAS NA 
AGENDA 2063 

 
5.1.  A Reunião de Peritos aprovou/adoptou plenamente as recomendações 

do Relatório (Anexo 9 do Projecto de Relatório) relativo ao 
financiamento das principais alavancas de Transformação Sócio-
económica.  

 
5.2.  A Reunião de Peritos reconhece que a agenda de Mobilização de 

Recursos Internos em si só constitui uma alavanca fundamental de 
Transformação Sócio-económica integrada na Agenda 2063. As outras 
alavancas fundamentais de Transformação Sócio-económica 
integradas na Agenda 2063 incluem:  

 
5.2.1 Ensino & Formação: Educação universal e nível de participação 

escolar; ensino/formação baseada em STEIM; aprimoramento do 
sistema TVET; abordagem de questões de desenquadramento de 
competência no sistema de ensino e formação do continente. 

 
5.2.2. Saúde & Protecção Social: O acesso à saúde (financiamento do lado 

de procura e oferta); cobertura universal do seguro de saúde; 
protecção social (financiamento de ofertas/serviços). 
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5.2.3. Transformação Industrial baseada em Ciência, Tecnologia e 
Inovação: Aprimoramento industrial; industrialização baseada no 
fabrico, industrialização baseada em recursos (agro-indústrias, 
baseada em OGM, na economia azul, etc.); serviços industriais; 
industrialização baseada em STI e em nova economia. 

 
5.2.4. Agricultura, Segurança Alimentar Colectiva/Regional: Segurança 

alimentar e nutrição; cadeia regional de abastecimento/distribuição 
de produtos alimentares; conectividade entre centros de produção 
e mercados nos níveis nacionais e regionais; mercados agrícolas, 
cadeias de valores agro-industriais e agrícolas. 

 
5.2.5. Infraestrutura: Energia e energia renovável; conectividade de 

transporte regional; TIC; água e saneamento; urbanização e 
assentamentos urbanos; infraestrutura industrial (zona económica 
especial – parques industriais, zonas/ parques das PMEs, parques 
comerciais, etc.). 

 
5.2.6. Empoderamento de Jovens e da Mulher: Empregabilidade de jovens 

e da mulher; empreendedorismo dos jovens e da mulher; mercado 
laboral de jovens e da mulher e respectivas taxas de participação 
laboral; direitos dos jovens e da mulher. 

 
5.2.7. Gestão de Sustentabilidade: Meios de subsistência 

rurais/comunitários; geração de ecossistema; emissões de Gases 
com Efeito de Estufa/carbono e mitigação/adaptação às mudanças 
climáticas; energia renovável; sobreexploração dos recursos 
(marinhos, florestais, etc.). 

 
5.3.  A Reunião de Peritos salientou que, no contexto africano, a resolução de 

assuntos relacionados com as alavancas-chave de Transformação Sócio-
económica requer o domínio  de três vectores em termos de 
capacidade técnica: 

 
5.3.1 Abordagem de Lacunas Críticas de Conhecimento e Competência 

Específicos à Indústria:  Há necessidade de articular quadros 
adequados (ex., Trabalho de Avaliação da Capacidade de ACBF 
para a implementação da Agenda 2063) com vista a desenvolver o 
conjunto de competências necessárias para a implementação das 
alavancas essenciais de Transformação Sócio-económica 
integradas na Agenda 2063. Especificamente, dever-se-á criar 
centros regionais de excelência com vista o desenvolvimento de 
conhecimento e competências conducentes a: maximizar os 
benefícios transformadores dos sectores industriais através de 
adição de valor/benefício e presença, nos níveis mais altos, de 
cadeias de valor, maximização do conteúdo local, maximização da 
renda de recursos naturais, a alavancagem de IDE para a 
transferência de competências, know-how e de tecnologia, travagem 
de fluxos financeiros ilícitos bem como perícia em estruturação e 
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negociação financeiras para os seguintes sectores essenciais, 
nomeadamente:  

 

 sector financeiro; 

 sector agrícola e florestal; 

 economia azul; 

 sector de Petróleo, Gás, Mineiro; 

 sector de infra-estruturas; 

 sector dos transportes aéreos.  
 

Nota-se que a Facilidade de Apoio Legal Africana, acolhida e criada por BAD em 
2008, cujo funcionamento começou em 2010 com o apoio de doadores, presta apoio 
aos países africanos nesta área, em particular na que respeita aos recursos 
naturais. Desde finais de 2016, a mesma prestou apoio a 40 países africanos em 129 
projectos, dos quais no mínimo 35 porcento estão ligados aos recursos naturais. Além 
disso, existe uma quantidade significativa de projectos de infra-estruturas viradas aos 
recursos naturais e projectos de energia. Os apoios cumulativos totais em todos os 
projectos nos 7 anos de operação foram de US$47 milhões. 
 

5.3.2  Abordagem de Lacunas Críticas na Área de Empreendedorismo e 
Desenvolvimento das PMEs: O empreendedorismo e 
desenvolvimento das PMEs (i.e., financiamento e promoção) 
deverão ser dados atenção especial dado estarem no centro de 
crescimento inclusivo, industrialização, desenvolvimento da 
capacidade de exportação, alavancagem do IDE e criação de 
emprego. Dever-se-á dar mais proeminência a dois aspectos de 
empreendedorismo e desenvolvimento de capacidade de PMEs, 
nomeadamente: 

 

 abordagem de projecto orientado pelos resultados em relação 
ao empreendedorismo e desenvolvimento das PMEs; i.e., 
quadro de programa detalhado sobre “boas práticas” que se 
centra numa forma sistemática sobre objectivos de 
desenvolvimento das PMEs significativos: criação de novas 
empresas, crescimento de PMEs, acesso das PMEs ao 
mercado (mercado genérico, procurement público, ligação de 
subcontratação com o sector privado local, exportação), 
ligações das PMEs com os sectores-chave (OGM, 
infraestruturas, agro-negócios);  

 

 financiamento de empreendedorismo/inovação e 
financiamento genérico às PMEs - financiamento de longo 
prazo da dívida, acções, fundo de maneio, receivable factoring, 
obrigações contratuais e soluções financeiras específicas de 
carácter industrial. 

 
5.3.3. Responsabilização pelo resultado de desenvolvimento e pelo 

sistema de gestão de desempenho: sugeriu-se a promoção de 
responsabilização pelos resultados de desenvolvimento na gestão 
de assuntos públicos (conforme institucionalizado através do 
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Sistema de Retiro de Liderança de Ruanda - Rwanda Leadership 
Retreat System). 

 
Sugeriu-se igualmente o combate decisivo dos principais obstáculos à eficiência 

dos assuntos económicos, incluindo: conflito de interesse; corrupção; favoritismo e 
nepotismo; abuso do poder; e branqueamento de capitais. 
 
6.  RECOMENDAÇÕES SOBRE O FINANCIAMENTO DOS PROJECTOS 

EMBLEMÁTICOS DA AGENDA 2063 
 

A Reunião de Peritos acordou em centrar-se em quatro (4) projectos 
emblemáticos “pesados” que representam o maior desafio em termos de requisitos de 
financiamento e/ou complexidade técnica, nomeadamente: 
 

 Rede Ferroviária Pan-Africana Integrada de Alta Velocidade; 

 Projecto de Barragem de Inga na RDC;  

 Universidade Virtual e Electrónica Pan-Africana; 

 Estratégia do Espaço Cósmico Africano. 
 
 
6.1  REDE FERROVIÁRIA PAN-AFRICANA INTEGRADA DE ALTA VELOCIDADE 
 

Breve Descrição do Projecto 
 
O projecto consiste em ligar todas as capitais e centros comerciais africanos 

através de um Comboio Africano de Alta Velocidade com vista a facilitar a circulação de 
pessoas, bens e factores de produção, reduzir custos de transporte e aliviar o 
congestionamento dos actuais e futuros sistemas.    
 

Progresso registado em torno do Projecto  
 

O Plano de Acção e Roteiro Quinquenais entre a CUA e o Governo da China 
foram assinados  em Outubro de 2016. Contudo, há que notar que nem todas as CERs 
fizeram parte até aqui do projecto, conforme o pedido. 
 

De acordo com o Plano de Acção, os próximos 5 anos testemunharão: 
 
1. a preparação dos acordos sobre as leis e regulamentos em torno da 

cooperação ferroviária; 
 

2. a criação da Unidade de Implementação do Projecto pela CUA nos 
próximos 6 a 12 meses; 

 
3.  a colaboração na facilitação da cooperação entre empresas africanas e 

chinesas, em particular, no desenvolvimento do fornecimento de empresas 
locais bem como no desenvolvimento de fabrico avançado em toda África; 
transferência de tecnologia, capacitação de fabrico local, incluindo 
educação e o desenvolvimento de competências que constituem um pré-
requisito; 
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4.  O Governo Chinês liderará a formação do Grupo Chinês da Cooperação 
Sino-África em ferrovias e linha férrea de alta velocidade como forma de 
lançamento do projecto. 

 
Desafios e passos subsequentes 

 
Os principals desafios são: 
 
- falta de pessoal qualificado em assuntos de transporte e ferrovias na CUA; 

 
- exiguidade de recursos financeiros, especialmente para o estudo de pré-

viabilidade exaustivo. 
 

Passos subsequentes: 
 

As actuais atenções e esforços estão virados para passar o projecto de comboio 
de alta velocidade para a fase de implementação. Neste respeito, os próximos passos 
são os seguintes: 

 
- mobilização de recursos para o estudo de pré-viabilidade exaustivo, 

incluindo o envolvimento de instituições financeiras de desenvolvimento 
africanas e internacionais; 

 
- sensibilização dos Estados-Membros da UA e partes interessadas bem 

como envolvimento de Peritos Africanos na Diáspora. 
 

Estudo de Âmbito:  
 

✓ Orçamento Estimado: USD 500 000 
 
Financiamento do estudo de pré-viabilidade:  

 

✓ Orçamento Estimado: USD 2 milhões 

✓ Potenciais fontes de financiamento: 
 
- Instituições financeiras regionais;  
- Fundos de parceria;  
- Taxa de Importação da UA de 0.2%; 
- Países exemplares;  
- Roteiro e Plano de Acção Quinquenais Conjuntos entre África-

China. 
 

Financiamento das fases subsequentes 
 

✓ Potenciais fontes de financiamento: 
 

- Financiamento Comercial;  
- DFI’s;  
- PPPs; 
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- Títulos de Diáspora;  
- Títulos de infra-estrutura regional; 
- Bolsa de Valores Regional 
 

6.2  PROJECTO DE BARRAGEM DE INGA – REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO 
CONGO 

 
Breve Descrição do Projecto 

 
Tendo em conta a actual baixa taxa de acesso à electricidade de apenas 15%, o 

Governo da RDC está empenhado a aumentar a geração de hidro-electricidade, nos 
vários locais identificados maioritariamente de grande/média dimensão, com vista a 
satisfazer a procura nacional crescente, expandir o acesso até 30% até 2025, bem como 
exportar a electricidade para os países vizinhos.  
 

O “Projecto Hidroeléctrico Grand Inga” na RD do Congo constitui um dos 
projectos emblemáticos da Agenda 2063. O projecto visa a construção de uma estação 
hidroelétrica no rio Inga em várias fases. O mesmo está em preparação depois de um 
plano global que deverá alcançar por fase uma capacidade total de acima de 42.000 
MW. A sua primeira fase intitulada Inga 3 será equipada para 4.800 MW com uma 
barragem de baixa queda, com uma opção de 7.800 MW com barragem de alta queda. 
Prevê-se outras cinco fases, Inga 4 a Inga 8 (Inga 1 e Inga 2 já estão em funcionamento 
desde 1972 e 1982, respectivamente, e são projectos nacionais da RDC). 
 

Foi assinado um Tratado sobre o Projecto Grand Inga entre a África do Sul e RDC 
no dia 29 de Outubro de 2013 e ratificado pelo Parlamento da RDC no dia 21 de 
Novembro de 2014. Os dois países assinaram igualmente um Acordo de Cooperação 
sobre Recursos Energéticos no dia 9 de Setembro de 2014 na Cidade do Cabo. 
 

A electricidade de 4800 MW gerada por Inga 3 será partilhada da seguinte forma: 
(i) 25OO MW para África do Sul; (ii) 1300 MW para indústrias extractivas e populações 
de Katanga (SNEL); e (iii) 1000 MW para Kinshasa e outras cidades da RDC (SNEL – 
Société Nationale d’Electricité). 
 

Começaram, em Fevereiro de 2014, negociações com Nigéria visando adquirir 
cerca de 2000 MW através da construção da Linha de Interconexão INGA-Calabar, mas 
o Acordo ainda aguarda finalização.  
 

Inga 3 será desenvolvida com base no modelo de PPP seguindo a orientação da 
CUA e seminário de capacitação organizado nos dias 1-3 de Fevereiro de 2012 para 
peritos nacionais do Ministério de Energia da RDC e da Empresa Nacional de 
Electricidade - SNEL (Société Nationale d’Electricité). O Governo reteve os serviços de 
assessores financeiros e legais para proceder com a selecção dos patrocinadores do 
projecto para o desenvolvimento do projecto hidroeléctrico INGA 3 seguindo o modelo 
de PPP conforme recomendado pela CUA. O lançamento do processo de seleção do 
investidor privado dentre os três consórcios pré-seleccionados iniciou em Agosto de 
2015, e a sua conclusão era prevista para Junho de 2016. Mas, na sequência do pedido 
de um desses consórcios, o processo foi extendido para Novembro de 2016. 
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Resumo do Marco  
 

O projecto Inga 3 está em curso; e para além do apoio técnico, a CUA continua a 
mobilizar os parceiros de desenvolvimento e o sector privado para apoiá-lo.  
 

O lançamento do processo de seleção do investidor privado dentre os três 
consórcios pré-seleccionados, que começou em Agosto de August 2015, e se esperava 
que fosse concluído em Novembro de 2016, ainda aguardava a sua conclusão.  
 

O lançamento da construção de Inga 3 é previsto para Junho de 2017, período 
após o qual a construção levará entre cinco a sete anos. 
 

ACÇÕES E REALIZAÇÕES FUNDAMENTAIS EM 2016 
 

Lei INGA: Previa-se a ratificação de uma nova lei dedicada para o 
desenvolvimento do projecto do Grand Inga, intitulada INGA Law, em Junho de 
2016, com vista a criar um clima conducente a atracção de investimentos privados 
no desenvolvimento do potencial hidroeléctrico significativo da RDC. A lei ainda 
se encontra em revisão pela Agence de Développement et de Promotion de Inga 
(ADPI) para posterior submissão para ratificação. 

 
Acordo de Cooperação com a  Autoridade da Zona Económica do Canal de 
Suez do Egipto: Em Fevereiro de 2016, a ADPI assinou com a Autoridade da 
Zona Económica do Canal de Suez do Egipto um Acordo de Cooperação para o 
desenvolvimento do Projecto Grand Inga com a capacitação sobre estudos 
técnicos e de AIAS; 

 
Selecção de Investidores privados: O Governo reteve os serviços de 
assessores financeiros e legais para proceder com a selecção dos patrocinadores 
do projecto para o desenvolvimento do projecto hidroeléctrico INGA 3 seguindo o 
modelo de PPP conforme recomendado pela CUA.  
 
O lançamento do processo de seleção do empreiteiro privado dentre os três 

consócios pré-seleccionados em Agosto de 2015, e a sua conclusão era prevista para 
Junho de 2016. Mas, na sequência do pedido de um desses consórcios, o processo foi 
extendido.   
  

Parceiros de Financiamento: Todos, o Banco Africano para o Desenvolvimento, 
Banco Mundial, Agence Française de Développement / França, Banco Europeu 
de Investimento e DBSA manifestaram interesse em contribuir para o 
financiamento do projecto INGA 3. Dentre outros, o BAD financiou a actualização 
dos estudos de viabilidade, enquanto o Banco Mundial alocou recursos para os 
estudos de Avaliação do Impacto Ambiental e Social (AIAS), a estratégia de 
comunicação bem como auditorias financeiras para os anos 2014, 2015 e 2016. 

 
Todavia, em Julho de 2016, o Banco Mundial anunciou a suspensão do seu apoio 

a este projecto. O Governo da RDC e o Coordenador da ADPI encontram-se a negociar 
com o Banco Mundial com o intuito de rever esta posição.  
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Entretanto, com o apoio da CUA, foi iniciado um diálogo com o BAD visando o 
financiamento desta componente da AIAS nas margens de PIDA Week que teve lugar 
em Cote d’Ivoire, de 21-24 de Novembro de 2016. Prevê-se uma resposta por parte do 
BAD. 
 

Estimativa de Data de Lançamento para as Obras de Construção: Prevê-se 
o lançamento da construção de Inga 3 em Junho de 2017, com expectativa de 
que todos os documentos de concurso e processo de  mobilização de recursos 
para os estudos técnicos, incluindo o estudo de AIAS (Avaliação do Impacto 
Ambiental e Social), serão concluídos dentro do prazo. Prevê-se que a construção 
seja concluída até 2022. 

 
Desafios 

 
Os principais desafios são: 

 
Envolvimento do Banco Mundial: A breve e positiva conclusão das 
negociações com o Banco Mundial daria um bom sinal para potenciais 
investidores e parceiros de desenvolvimento que pretendem desempenhar um 
papel activo no desenvolvimento deste mega projecto. 
 
Conclusão dos Estudos Técnicos: A conclusão célere de todos os estudos 
técnicos, incluindo a AIAS para reduzir atrasos no lançamento de Inga 3. 
 
Contribuição financeira da RDC: Capacidade do Governo da RDC de mobilizar 
a sua própria contribuição para este projecto. 
 
CAMINHO A SEGUIR 
 
Estrutura Global do Projecto: 
Meta de Produção:  4800 MW (2500 MW para África do Sul) 
Estimativa do Custo do Projecto: USD 14 Biliões 
 
Passos subsequentes: 
 
1. Conclusão das negociações com o Banco Mundial de modo a reiniciar 

com a cooperação no desenvolvimento de Inga 3 e fases subsequentes do 
Projecto do Grand Inga; 
 

2. Formalização do compromisso do BAD para o financiamento dos 
estudos de AIAS; 

 
3. Operationalizção do Acordo de Cooperação assinado com Egipto; 

 
4. Conclusões das negociações com Nigéria como um potencial cliente; 

 
5. Realização do programa de promoção do projecto; 

 
6. Conclusão das negociações com o empreiteiro privado de Inga 3; 
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7. Mobilização de recursos técnicos e financeiros para o apoio da recém 
criada Agence de Promotion et de Développement de Inga 3; 
 

8. No quadro do 1o plano Decenalda Agenda 2063, o Departamento de Infra-
estruturas e Energia da CUA continuará a trabalhar com a RDC com 
vista a facilitar a eliminação do fosso financeiro e implementação de 
Inga 3, contribuir para a disseminação da Lei Inga e mobilizar os parceiros 
de desenvolvimento e o sector privado de modo a contribuir para o 
desenvolvimento das fases subsequentes do projecto de Grand Inga; 

 
9. A selecção dos investidores privados de Inga 3, cuja finalização foi 

inicialmente prevista para Dezembro de 2016, com vista a se lançar a 
construção de Inga 3 em Junho de 2017, ainda não está concluída dado ao 
recente acontecimento relativo com a “saída” do Banco Mundial do projecto. 

 
Principal desafio a ser superado 
 

✓ A participação do Banco Mundial no projecto 
 

Concluído 
 

✓ Estudo de Viabilidade  
 

Por concluir (a seguir):  
 

✓ Avaliação do Impacto Ambiental e Social  

✓ Financiamento  
 

Fontes-alvo de financiamento 
 

✓ Fundo de parceria gerido pelas instituições financeiras regionais  

✓  2 Biliões por parte da África do Sul;  3 Biliões por parte da RDC; 9 Biliões 
por parte dos investidores privados. 
 

Financiamento das fases subsequentes 
 

✓ Potenciais fontes de financiamento: 
 
- Financiamento Comercial  
- DFI’s  
- PPPs 
- Títulos de Diáspora;  
- Títulos de infra-estrutura regional; 
- Bolsa de Valores Regional 
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6.3.  UNIVERSIDADE VIRTUAL E ELECTRÓNICA PAN-AFRICANA 
 

Breve Descrição do Projecto: 
 

O projecto visa aumentar o acesso ao ensino terciário e contínuo em África 
através de alcance de número significativo de estudante e profissionais em múltiplos 
lugares em simultâneo e desenvolver recursos relevantes de ensino Aberto, à Distância 
e Aprendizagem Electrónica (ODeL) para fornecer ao futuro estudante um acesso 
garantido à Universidade em qualquer ponto do mundo onde estiver e a qualquer altura 
(24 horas por dia, 7 dias por semana). Localização do centro: 
 

O projecto está intimamente ligado ao projecto da Universidade Pan-Africana 
(PAU) do Banco de Desenvolvimento Africano, sob sua alçada. Tendo em conta que a 
Universidade Virtual Pan-Africana e Universidade Electrónica estarão sob alçada da 
PAU, o centro será acolhido na Reitoria da Universidade Pan-Africana. Universidade 
Virtual Pan-Africana e Universidade Electrónica serão o braço de Aprendizagem Aberta 
e à Distância da Universidade Pan-Africana, alcançando assim maior sinergia com PAU.  
 

Para esta nova iniciativa, a estimativa do valor esperado do Banco, Estados-
Membros e outros Doadores, com base num plano de co-financiamento, é de cerca de 
10 milhões de unidades de conta (os Estados-Membros estão actualmente a contribuir 
em prol desta iniciativa).  
 

Como passo a seguir, todo o ano de 2017 centrar-se-á nos pormenores da 
implementação da Universidade Virtual Pan-Africana e Universidade Electrónica. 
 

Resumidamente, o projecto visa contribuir ao aumento de acesso ao ensino 
terciário e contínuo através de aprendizagem electrónica em todo o continente.  
 

Task Force  
 

✓ Universidade Virtual Africana - African Virtual University  

✓ UNISA 

✓ Centro Sul-Africano para o Ensino à Distância - África do Suln Centre for 
Distance Education  

✓ Comissão da União Africana 
 
Actividades concluídas 
 

✓ Quadro Conceitual  

✓ Modelo comercial  

✓ Universidade Pan-Africana já acolhida pelas universidades existentes  
 
Potenciais Fontes de Financiamento a ser tomadas em conta 
 

✓ Responsabilidade Social Empresarial (RSE) de empresas relevantes de TIC 
e outras (Africanas e Estrangeiras)  
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✓ Parceria em Financiamento de Subvenção  

✓ Consórcio de Universidades Participantes (Para a Plataforma) 

✓ 0,2 % de Taxa de Importação 
 
6.4  ESTRATÉGIA DO ESPAÇO CÓSMICO AFRICANO 
 

Breve Descrição do Projecto 
 

A Estratégia do Espaço Cósmico Africano visa reforçar o uso africano do espaço 
cósmico com vista a impulsionar o seu desenvolvimento. O espaço cósmico 
desempenha um papel preponderante para o desenvolvimento da África em todos os 
campos: agricultura, gestão de calamidades, teledecteção, previsão meteorológica, 
banca e finanças, bem como defesa e segurança. O acesso da Africa aos produtos 
tecnológicos espaciais já não é uma questão de luxo, e há necessidade de acelerar o 
acesso a estas tecnologias e produtos. Novos desenvolvimentos em tecnologias 
satélites fazem com que os mesmos sejam mais acessíveis aos países africanos. A 
reunião de Brazzaville sobre tecnologias de espaço aéreo salientou a necessidade de 
políticas e estratégias próprias com vista a desenvolver o mercado regional para 
produtos espaciais em África. 
 

Resultado em 10 Anos  
 

✓ Criar um Programa Espacial Continental   
 
Papel da UA 
 

✓ Criar o Programa Espacial 
 
Concluído 
 

✓ Políticas e Estratégia adoptados pelos Chefes de Estado e de Governo em 
Janeiro de 2016  

 
Áreas de foco 
  

✓ Observação da Terra  

✓ Comunicação via Satélite  

✓ Navegação e Posicionamento (GPS) 

✓ Ciência Espacial e Astronómica 
 
Potenciais Fontes de Financiamento a ser tomadas em conta 
 

✓ Países exemplares  

✓ Sector Privado  

✓ Fundo Africano de Ciência e Tecnologia (por criar) 

✓ 0,2% da Taxa de Importação (orçamento da UA)  
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7.  RECOMENDAÇÕES EM TORNO DA CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS E FUNDOS CONTINENTAIS 

 
A Reunião de Peritos realçou a importância dos seguintes vectores para a criação 

de instituições financeiras continentais ou fundos continentais: 
 

1. Compromisso Político - os governos precisam desempenhar um papel 
mais activo na assinatura e ratificação dos projectos acordados nas reuniões 
gerais. 
 

2. Liderança e Titularidade - das instituições da UA e de parceiros, a 
aceitação do topo permite que isto flua para a base e permite a fácil 
implementação.  

 
3. Evitar a duplicação - alavancar os meios e instituições existentes para 

evitar a duplicação das responsabilidades e aproveitar as 
complementaridades. 

 
4. Aprender das instituições existentes - usar aprendizagem dos centros de 

excelência no caso dos fundos do fundo de Equidade Privada e da rede de 
investidores-anjos, em particular. 

 
5. Papel das DFIs existentes - as DFIs regionais e nacionais poderão 

desempenhar um papel mais destacado na implementação dos projectos da 
Agenda 2063. 

 
6. Responsabilidade nos níveis nacional, regional e continental - nível de 

implementação de identidade para cada iniciativa (três níveis de 
implementação - nacional, regional e pan-africano). 

 
7. Determinação de relevância contínua de algumas instituições, tais 

como Banco de Investimento Africano e da União Monetária Africana, 
dado o tempo esgotado desde as recomendações até o momento. 

 
As principais recomendações para a criação de Instituições Financeiras 

Continentais e de Fundos Continentais encontram-se articuladas na seguinte matriz: 
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RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO DE PERITOS 
 PARA A CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONTINENTAIS OU FUNDOS CONTINENTAIS  

Projectos 
emblemáticos 

Capital Inicial 
Indicativo 

Processos-Chave & Abordagens de 
Angariação do Fundo Capital e / 

Implementação do projecto 

Parceiros e Financiadores 
Principais a Mobilizar 

Impulsionadores principais, CSF 
e Comentários 

1.   Fundo África 50 $100 biliões 
actualmente nos 

$1 bilião 

1. Angariação de fundos - 
apresentações abertas / para atingir 
investidores institucionais de todo o 
mundo / governos parceiros. 

BAD, financiadores externos 
internacionais. 

Compromissos contínuos com as 
partes interessadas para assegurar 
a conscientização sobre a 
execução de programas 
 
Fortalecer as instituições existentes 
para maximizar a infra-estrutura e 
os recursos existentes. (Caso do 
Fundo Africano de 
Desenvolvimento de Infra-
estruturas no âmbito do programa 
do Fundo África 50) 

2.   Agência Africana 
de Garantia de 
Crédito  

Por determinar 1. Estudos de viabilidade como próximo 
passo; 

 
2.   Selecção de parceiro âncora (pode 

ser gerido por uma das DFIs 
regionais) 

CUA/Investidores institucionais/ 
Governos/DFI nacionais e 
regionais existentes 

Necessidade de accionistas fortes 
e estrutura como chave para 
classificação do ACGF. 
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3.   Banco Africano 
de Investimento 

$25 Biliões no 
total- Capital 

Desembolsado $4 
Biliões para o 

arranque 

1. Instrumentos legais rectificados por 
15 Estados-Membros- 3 rectificações 
até aqui. 
 

2. Considerar a possibilidade de 
angariar capital através de parceiros 
externos - parceiros não africanos. 

 
3. Fundos dos Estados-Membros 

4.Explorar financiamentos 
alavancados (ou financiamento 
garantido nos casos em que os 
respectivos governos não financiam 
antecipadamente) 

Estados-Membros, parlamentos 
nacionais, os Ministérios das 
Finanças por advogar para as 
assinaturas e as ratificações de 
CUA 

1. Fazer lobby para a ratificação 
Ministerial de modo a agilizar o 
processo. 
 

2. União Africana por investir no 
Capital Político. 

 
3. Estados-Membros/ Presidentes 

dos países de anfitriões por 
fazer lobby para assinaturas 
relevantes. 

 
4. Financiamento suficiente dos 

Estados-Membros e outros 
investidores privados / 
parceiros de financiamento. 

 
5. Acordar o local do AIB   
 
Alternativamente, considerar o 
fortalecimento das instituições 
existentes para maximizar a infra-
estrutura e os recursos existentes.                           

4. Fundo Africano de 
Desenvolvimento 
de Projectos de 
Infra-estruturas   

Considerar a 
colocação sob o 
Fundo África 50 

ou DFIs regionais 
principais 
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5. Fundo Africano de 
Integração   

110 Milhões de 
Dólares Norte-

Americanos 

1. Viabilidades estudadas: 
2. Consciencietização sobre o Fundo. 
3. Aceitação da liderança para 

impulsionar esta iniciativa. 
4. Estados-Membros por reunir e 

centralizar o processo de 
negociação.  

Estados-Membros, parlamentos 
nacionais, os Ministérios das 
Finanças por advogar para as 
assinaturas e as ratificações de 
CUA 

 A exemplo do AIB conceder fundos 
a partir das fundações, instituições 
de caridade, filantropos para o 
fundo inicial do veículo de 
concessão 

6. Detido por África 
Fundo de 
Equidade Privada 

 1. Estabelecer um memorando de 
informação para permitir uma 
compreensão clara do fundo e criar 
consciência. 

2. Criar assistência técnica adequada. 
3. Foram realizados estudos de 

viabilidade. 
4. Alavancar em países com 

experiência existente em Equidade 
Privada. Permitir que essas 
empresas encabecem este projecto. 

5. Governo por remover restrição de 
mobilidade de capital. 

6. Aceitação do governo. 
7. Criar como um PPP. 

Governo, actores privados  1. Aceitação pelo Sector Privado. 
2. Criação de Consciência "A 

ideia de Equidade Privada 
poderia também incluir um 
Fundo de Fundos que investe 
em toda a região depois de 
fundos agregados de diferentes 
investidores.  

 
Isto pode permitir que os países 
africanos comprem empresas 
em dificuldades / 
desfavorecidas ". 

7. Fundo par Mulher 
Africana 

 Estudos de viabilidade por realizar  A UA por associar-se à outras 
organizações regionais de 
desenvolvimento que executam 
programas semelhantes, por 
exemplo, BAD (AFAWA), COMESA 
/ PTA (WEEF). 
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8. Fundo de Emprego 
e Empoderamento 
Juvenil 

 Estudos de viabilidade por realizar  A UA deve se associar a outras 
organizações regionais de 
desenvolvimento que executam 
programas semelhantes, por 
exemplo, BAD, (Jobs for Africa 
Youth Initiative) 
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9. Rede Africana de 
Investidores-Anjos 

 1. Desenvolvimento do modelo a nível 
nacional e regional. Desenvolver a 
cultura em países-chave. 

2. Impulsionado pelo sector privado - 
assente em pessoas ou países ricos 
- estabelecer o sistema de apoio aos 
empreendedores. 

3. Proposta de projecto a ser criada - 
uso de um centro de conhecimento 
para conscientização e elaboração 
de uma clara estratégia de 
marketing para direccionar 
potenciais investidores-anjos. 

4. UA / BAD por encabeçar a criação 
de um fórum ou plataforma para 
facilitar os Investimentos Anjos em 
projectos ideais em todo o 
continente. 

5. A criação de uma base de dados de 
empresas que necessitam de 
injecções de capital - permite 
ligações entre potenciais 
investidores e empresas. 

6. Alavancagem em países com 
experiência em Equidade Privada / 
capital de risco. Permitir que essas 
empresas encabecem este projecto. 
A UA por desempenhar o papel de 
facilitador. 

UA, BAD, Investidores Privados. Ainda no nível conceitual - 
Consultar Processos-Chave  
 
"Criação da rede - seguir a 
estrutura semelhante à da 
Associação de Equidade Privada 
(AVCA). Pode não ser 
necessariamente uma instituição, 
mas sim um fórum que cria 
consciência em todo o Continente. 
Desenvolver ainda mais o África 
Venture Capital e ligá-lo à rede 
Angels. Pode ser fundo inicial por 
filantropos ou fundações 
coordenadas pela UA " 
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10. Fundo/União 
Monetária 
Africana 

$22.64 Biliões no 
total - $5.66 
Biliões para 

arranque 

1. Instrumentos legais - são 
necessárias 15 ratificações; Apenas 
7 assinaturas recebidas. 

2. Acelerar o processo de ratificação 
como no AIB. 

3. Fazer lobby aos Estados-Membros 
para desembolsar o capital 
necessário. 

4. Financiamento alavancado - 
emissão de Titulos, etc. 

5. Aproximar financiadores externos 
(não africanos). 

6. Acumulação de recursos em 
excesso do Fundo Soberanos e 
oferecer retorno sobre estes. 

7. Garantias de acesso de outros 
parceiros de financiamento, tais 
como o FMI, o EIB, etc. 

Estados-Membros, parlamentos 
nacionais, os Ministérios das 
Finanças por advogar para as 
assinaturas e ratificações 

1. Fazer lobby para a rectificação 
Ministerial de modo a agilizar o 
processo. 

2. A União Africana deve investir 
em Capital Político. 

3. Fazer lobby com os Estados-
Membros / presidentes de 
países anfitriões para fazerem 
lobby par as assinaturas 
relevantes. 

4. Financiamento suficiente dos 
Estados-Membros e outros 
investidores privados / 
parceiros de financiamento.                        
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1. Banco Central 
Africano 

Por acordar pelo 
Instituto Monetário 

Africano (IAM) 
logo que a 

estratégia for 
adoptada. 

1. Alinhamento dos Estados-Membros 
sobre a estratégia e os critérios de 
convergência (3/52 actualmente em 
vigor). 

2. Assinaturas e ratificações exigidas. 
3. Estabelecimento de uma comissão 

de peritos - revisão do programa 
feita e data de término ajustada para 
2034. 

4. Comissão para monitorar e 
encorajar os Estados-Membros a 
permitir a convergência dos 
principais indicadores 
macroeconómicos. 

5. Estados-Membros por Capitalizar o 
Banco. 

 
Outras fontes de financiamento por 
incluir um fundo africano integrado. 

Estados-Membros, Parlamentos 
Nacionais, Ministérios das 
Finanças por advogar para as 
assinaturas e ratificações. 
CUAAECB - Associação de 
Bancos Centrais Africanos. 
AMI 

1.   Adopção da estratégia em 2017. 
2. Implementação da estratégia 

com monitoria clara. 
3. Realinhamento dos principais 

indicadores macroeconómicos 
e calendários de convergência 
para permitir a conformidade 
com os critérios de 
convergência das Associações 
e não com os critérios regionais 
de convergência. 

4. Estabelecer os instrumentos 
jurídicos necessários para 
permitir o estabelecimento. 
Considerar a consolidação ou 
transformação das instituições 
existentes. 

12. Regionalização da 
Bolsa de Valores 

N/A 1. Compreender o modelo BRVM e 
como implementá-lo em todo o 
continente. Abrange três etapas: 

 
- Desenvolver acesso patrocinado 

– intermediários; 
- Criar um passaporte comum para 

os intermediários; 
- Ter uma Bolsa de Valores virtual 

 Diversas Bolsas de Valores, 
SEC, Outras Autoridades de 
Câmbio, Ministérios das 
Finanças, Órgãos Regionais 
(SADC). 

Aceitação por várias partes 
interessadas. 
 
Lições do sucesso da Bolsa de 
Valores Regional Alinhamento das 
variáveis macroeconómicas – 
moeda. 
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13. Regionalização 
dos Mercados de 
Titulos 

  O mesmo que a regionalização da Bolsa 
de Valores 

O mesmo que a regionalização 
da Bolsa de Valores 

O mesmo que a regionalização da 
Bolsa de Valores 

14. Bolsa de Valores  
Pan-Africana 

N/A O Estudo Técnico sobre a Viabilidade de 
Criação de uma Bolsa de Valores Pan-
Africana, uma Bolsa de Valores virtual, 
foi realizado por um grupo de 
Consultores independentes. Os 
resultados do estudo foram revistos pela 
Conferência dos Ministros da Economia 
e Finanças da UA, realizada em Março 
de 2014, em Abuja, na Nigéria. A 
Conferência concordou que o Estudo 
fosse re-submetido aos Estados-
Membros para comentários adicionais. 

Diversas Bolsas de Valores, 
SEC, Outras Autoridades de 
Câmbio, Ministérios das 
Finanças, Órgãos Regionais 

Aceitação por várias partes 
interessadas  
Lições do sucesso da Bolsa de 
Valores Regional 
 O estudo será re-submetido para 
comentários, e depois submetido 
ao STC sobre os assuntos 
Financeiros, Monetários, 
Planificação Económica e 
Integração em Março/Abril de 2017. 
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8. RECOMENDAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2063 
ESTRATÉGIA MRI – PROGRAMÁTICA & QUADRO INSTITUCIONAL 

 
Quadro Institucional para a Implementação da Agenda 2063 
Estratégia de Financiamento & MRI 

 
O quadro institucional para a implementação da Agenda 2063 sobre Estratégia 

de Financiamento e MRI proposto no relatório é o mesmo sugerido na Reunião de 
Peritos com a alteração de que a actual Comissão Técnica Especial de Finanças e 
Assuntos Monetários irá assumir o papel de Comissão Técnica Especial (STC) para a 
Agenda MRI 2063, assumindo ao mesmo tempo o papel de Comissão Ministerial da 
Agenda 2063 conforme proposta do relatório como forma de evitar duplicações. O STC 
já conta com o BAD, UA (CUA & NPCA), UNECA e Representantes de CERs, Ministério 
da Economia e Finanças e Bancos Centrais, entre outros. Será procurada uma 
participação mais activa das DFIs africanas, das Associações Africanas de Bancos, das 
Associações Africanas do FMI, das Associações Africanas de Empresas de Seguros, 
das Associações Africanas de Valores Mobiliários e das Associações Africanas de 
Capital de Risco / Equidade Privada. 
 
Roteiro para a implementação da Agenda 2063 Financiamento e Estratégia MRI 
 

A Reunião de Peritos sugeriu a definição de um Roteiro para a Implementação 
da Estratégia de Financiamento, MRI e Parceria definia na Agenda 2063 para 
implementação imediata sob a liderança técnica do BAD e em estreita colaboração com 
a UNECA, a UA (CUA e NPCA) e actores relevantes do sector financeiro. 
 
9.  CONCLUSÃO  
 

Seis (6) itens de acção surgiram da Reunião de Peritos: 
 

1. Advocacia para a Implementação da Decisão de Kigali de 0,2% Taxa 
de Importação sobre as importações elegíveis em África para financiar os 
orçamentos gerais da União Africana e de manutenção da paz, como um 
facilitador da Agenda 2063 de Financiamento e Estratégia MRI; 
 

2. A Criação de uma Plataforma Conjunta CUA-BAD-UNECA de 
Mobilização de Recursos para coordenar e intensificar as actividades de 
mobilização de recursos a favor da Agenda 2063; 

 
3. A elaboração de um "Guia de Financiamento e MRI da Agenda 2063", 

que se baseia no Relatório Final de Estratégia de Financiamento, MRI e 
Parceria prevista na Agenda 2063 para difusão generalizada aos Estados-
membros em estreita colaboração com as Comunidades Económicas 
Regionais (CERs); 

 
 
4. A formalização do quadro institucional para a coordenação de 

actividades relacionadas com a implementação da Estratégia de 
Financiamento, MRI e Parceria prevista na Agenda 2063; 
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5. A Preparação de um Roteiro para a Implementação da Estratégia de 
Financiamento, MRI e Parceria prevista na Agenda 2063 sob a liderança 
do BAD; e 

 
6. Mobilização de recursos (financeiros, técnicos e logísticos) e início da 

implementação da Estratégia de Financiamento e MRI da Agenda 2026. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Convergência entre a Estratégia de Financiamento & MRI da Agenda 2063 e a 

estratégia do BAD para Financiamento das 5 maiores prioridades4 
 

Existe um elevado nível de convergência entre a Estratégia de Financiamento & 
MRI da Agenda 2063 e estratégia do BAD para o financiamento das áreas prioritárias. 
 

Foco no MRI para o financiamento do desenvolvimento da África: 
 
Ambos quadros reconhecem que a África precisa desbloquear e alavancar seus 

próprios potenciais recursos financeiros para sustentar o seu desenvolvimento. 
 

Isto é mais para que o MRI não só disponibilize mais espaço político em África, 
mas também permitir que os países africanos possam estar cientes da tendência 
emergente de: (1) menor crescimento económico na maioria dos BRICS e parceiros 
tradicionais estabelecidos; (2) menor espaço fiscal para os países africanos 
dependentes de petróleo, em resultado da volatilidade dos preços;(3) o facto de, por 
exemplo, o ODA para a África Subsaariana ter diminuído em 2014, enquanto o ODA 
total aumentou; (4) Em termos agregados, a África tem financiado as suas economias a 
partir dos recursos internos (fiscais e mercado financeiro) numa proporção próxima ou 
superior a 90% (a quota dos recursos fiscais internos é de cerca de 70%5). 
 

A necessidade de crescimento operacional e capacitação de instituições 
financeiras regionais/nacionais: 
 
A estratégia de financiamento e estratégia MRI da Agenda 2063 reconhece a 

necessidade de actualizar e capacitar as instituições financeiras continentais, regionais 
e nacionais existentes para atender às necessidades de financiamento incrementais e 
cada vez mais complexas da Agenda 2063. 
 

A nova liderança do BAD embarcou num desenvolvimento operacional para 
atender às necessidades de financiamento das cinco áreas prioritárias do banco (as "5 
maiores prioridades") na próxima década: 
 

Financiamento das 5 Maiores Prioridades na próxima década (USD bn) 

 Necessidade 
Total 

Financiament
o do BAD 

Linha de 
Base 2015 do 

BAD 

1. Iluminar e Electrificar a África 65-90 5.2 1.2 

2. Alimentar a África 28-34 2.4 0.6-0.7 

                                                 
4   Foi também criado o alto nível de convergência entre estratégias do PNUD, BAD e  UA (vide o recente Relatório  

do PNUD)  
5   Perspectiva Económica Africana (2016) por BAD, OECD, PNUD. 
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3. Integrar a África 35-56 4 1.5-2 

4. Industrializar a África 30-50 1.3 *** 

5. Melhorar a qualidade de vida 
dos Africanos   

*** 0.5 *** 

  13-14 1-2 

 
Fonte: Apresentação do BAD: Reunião de Peritos sobre a Estratégia de Financiamento, 

Mobilização de Recursos Internos e Parceria da Agenda 2063. 13-15 de Dezembro de 
2016 em Pretoria-África do Sul 
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Matriz de convergência entre a Iniciativa de Apoio do BAD MRI & Financiamento & Estratégia  MRI da Agenda 

2063 

Como o programa do BAD se enquadra nos Temas Principais da Estratégia de Financiamento & MRI da Agenda 2063? 

 

Mobilização de recursos internos Veiculo de Intermediação Acesso à facilitação de 
financiamento 

 

RECEITAS FISCAIS E PÚBLICAS  
 

DESENVOLVIMENTO & CAPACITAÇÃO 
DOS VEÍCULOS DE FINANCIAMENTO 
EXISTENTES 
 

MAIOR PPP / 
INFRASTRUTURA E 
GRANDES PROJECTOS 
INDUSTRIAIS  
 

1. Governação do BAD e Iniciativas de 
Mobilização de Recursos Internos 

3. Programa de desenvolvimento do BAD 
para financiar as 5 maiores 
prioridades.  

 
4. O Sector financeiro do BAD 

organizado em quatro 
departamentos: Instituições 
financeiras, Inclusão Financeira, 
Mercados financeiros, 
Financiamento do Comércio 

 

11. Fundo do BAD para 
Desenvolvimento de 
Projectos 

 

 Finanças públicas e gestão 
económica 

 

EXPANSÃO, APROFUNDAMENTO & 
REGIONALIZAÇÃO DA BOLSA DE 

VALORES & MERCADO DE TÍTULOS 
 

12. Facilidades do BAD para 
mitigação de  risco 

 

✓ Sistemas de Administração 
Fiscal e Aduaneira; 

 

5. Aprofundamento de Mercados 
Internos de Capitais pelo BAD 

MICRO, PEQUENAS & 
MÉDIAS EMPRESAS 
 

✓ Gestão de Finanças Públicas 
 

 Sector financeiro – Reformas de 
Apoio ao Orçamento 

 

13.  Fundo do BAD para 
desenvolvimento de 
PMEs  

 

✓ Gestão da dívida  
 

✓ Apoiar a implementação das 
reformas do sector financeiro em 
politicas, governação, quadro 
legal, e inclusão do 
desenvolvimento de mercado de 
capitais para fortalecer o papel do 
sector na mobilização de 
recursos internos: Marrocos-EUR 
500m; Tunísia-USD 300m 

 

14. Facilidades do BAD de 
partilha de riscos de 
PMEs 

 Governação Sectorial 
 

 Reforços de Crédito 
 

15. Financiamento para 
cadeia de valores agrícola 

✓ Gestão melhorada de recursos 
naturais  

 

✓ Apoiar questões da moeda local 
sobre os mercados internos de 
títulos: Empresa de 
Financiamento da Tanzânia- USD 
4m Garantia Parcial de credito  

 

FUNDO, ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA  & 
FINANCIAMENTO 
CONCESSIONAL 
 

✓ Renegociação de contratos 
mineiros, fazer com que a 
indústria extractiva pague, 
transferência 

 

✓ Garantia Parcial de Crédito - EUR 
500m, apoio da cobertura da 
moeda local de Camarões 

 

16. O BAD-geriu fundos 
fiduciários e 
concessões 
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POUPANÇAS & MOBILIZAÇÃO DE 
INVESTMENTO 
 

 Iniciativa Africana de Mercados 
financeiros (AFMI) 

 

 

2. Desenvolvimento do Sector 
financeiro pelo BAD 

 

✓ Recurso aos mercados da divida 
soberana de África – base de 
dados detalhada 
(www.africabondmarkets.org); 
índices Pan-Africanos de Títulos 
(ABABI) 

 

 

 Acesso limitado a serviços 
financeiros & alta incidência de 
informalidade 

 

 Equidade e Dívida 
 

 

✓ Acesso universal a serviços 
financeiros, para indivíduos, 
agregados familiares, PMEs & 
microempresas 
 

✓ Ancorar investidores de equidade 
no Fundo Africano de Títulos 
Internos  

 

 

✓ Atenção especial a mulher e 
jovens 

 

✓ Fundos para investir em Títulos 
internos  na moeda local. Com 
vista a capitalização de fundos: 
USD 200m 

 

 

 Envolvimento de instituições 
bancárias & financeiras 

 

✓ Empréstimo em moeda local para 
alojar Parceiros de Investimento 
– (ZAR 570m) com vista ao 
desenvolvimento do Mercado de 
Títulos a longo prazo. 

 

 

✓ Fortalecimento das instituições 
 

 Capacitação 
 

 

✓ Criação de novos produtos e 
serviços financeiros 
 

✓ Programas de assistência técnica 
sobre o mercado regional de 
capitais e desenvolvimento de 
infraestrutura de mercado. 

 

 

 Mercados de capitais pequenos & 
fragmentados 

 

6. Fortalecimento de intermediários 
financeiros pelo BAD  
 

7. Empréstimo para Desenvolvimento 
de Infraestruturas – Instituições 
financeiras 

 

 

✓ Mercado de Títulos & equidade 
com maior profundidade / 
liquidez 

 

✓ Programas de Médio Prazo do 
BAD 

 

 

✓ Mais investidores institucionais 
& mercados de capitais, 
produtos & serviços 
diversificados. 

 

✓ Linha de Credito aos Bancos 
para Infraestrutura  

 

 

1. Iniciativas do BAD de Inclusão 
Financeira – Instituições financeiras 
 

✓ Linha de credito aos Bancos 
paras as PMEs 
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✓ Inclusão financeira da 
população rural & para 
empregabilidade dos jovens 

 

NOVOS VEICULOS DE FINANCIAMENTO 
POR CRIAR 
 

 

✓ Finanças da cadeia de valores 
agrícola 

 

8. Incubação polo BAD do “Fundo África 
50”  

 

 

✓ Serviços financeiros digitais 
 

9. Fundo do BAD para a Mulher;    

 10. Fundo do BAD para  os  Jovens . 
 

 

 
IMPULSIONADORES-CHAVE DE MRI 

 
 17.  BAD- Permitir ambiente de negócios: (1) Reforma de investimento no clima; (2) Instigar fluxos financeiros externos 

– combater a fuga / evasão ao fisco. 
 18.  Empréstimo baseado em políticas para fortalecer politicas e quadro institucional para o MRI 
 19.  Capacitação institucional e assistência técnica para o MRI 
 20.  Parceria e conhecimento – aprendizagem de pares, organizações regionais (ex. ATAF) 
 21.  Programas de Assistência Técnica do BAD -: (1) integração no mercado regional de capitais e (2) desenvolvimento 

de infraestruturas de mercado 
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Anexo 2    
  LISTA DE PARTICIPANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

REUNIÃO DE PERITOS SOBRE ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO, MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS INTERNOS E PARCERIA DA 
AGENDA 2063 

 PRETORIA - ÁFRICA DO SUL (13 - 15 DE DEZEMBRO DE 2016)              

Apelido Nomes Nacionalidade Organização  Email  

1. Ashagrie Mesfin Tessema  Comissão da União Africana Mesfin Tessema 
<MesfinT@africa-union.org> 

2. Matsimane Thakanyane Makananelo   Comissão da União Africana Thakanyane Matsimane 
<matsimanet@africa-union.org> 

3. Seck Oumar   Comissão da União Africana oumarseck@consultant.com 

4. Ezaldin Abdelkreem Y.  Comissão da União Africana Abdelkreem Y. Ezaldin 
<EzaldinA@africa-union.org> 

5. Mukwende Jacques  Comissão da União Africana Jacques MUKWENDE 
<MUKWENDEJ@africa-
union.org> 

6. Antoine Martha Issayas  Comissão da União Africana Martha Issayas 
<MarthaI@africa-union.org> 

7. Oitsile Sethunyiwe Tachimbele  Comissão da União Africana Oitsile Sethunyiwe T 
<OitsileST@africa-union.org> 

8. Sindani Tabitha Magese  Comissão da União Africana Sindani Tabitha 
<SindaniT@africa-union.org> 
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9. Hige Leta Gemechu  Comissão da União Africana Leta Gemechu <LetaG@africa-
union.org> 

10. Sisila Chandapiwa Olesego   Comissão da União Africana Chandapiwa Olesego Sisila 
<sisilac@africa-union.org> 

11. Tesfaye Seyoum   Comissão da União Africana Seyoum Tesfaye 
<SeyoumT@africa-union.org> 

12. Okot Davidson Apollo 
Christopher 

 Comissão da União Africana Davidson A. Christopher Okot 
<OkotD@africa-union.org> 

13. Bonkoungou Zouli   Comissão da União Africana Zouli Bonkoungou 
<ZouliB@africa-union.org> 

14. Barandereka Bernard  Comissão da União Africana Bernard Barandereka 
<BARANDEREKAB@africa-
union.org> 

15. Tafesse Dereje Belachew  Comissão da União Africana Dereje Belachew 
<Derejeb@africa-union.org> 

16. Charumbira Ndinaye Sekwi  Comissão da União Africana Charumbira Ndinaye Sekwi 
<CharumbiraN@africa-
union.org> 

17. Gnagbe Napo Louis  Comissão da União Africana Louis Napo Gnagbe 
<Gnagbel@africa-union.org> 

18. Khumalo Lindiwe Nesila África do Sul Comissão Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos 

Lindiwe Khumalo 
<Khumalol@africa-union.org> 

19. Monlon  Caroline   Banco Africano de 
Desenvolvimento 

c.malon@afdb.org 
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20. Dabady  Valerie   Banco Africano de 
Desenvolvimento 

v.dabady@afdb.org 

21. Addison  Ernest  Banco Africano de 
Desenvolvimento 

e.addison@afdb.org (Not Pro-
vided) 

22. Onyango  Peter   Banco Africano de 
Desenvolvimento 

p.onyango@afdb.org  

23. Macharia Lilian   Banco Africano de 
Desenvolvimento 

l.macharia@afdb.org (Not pro-
vided) 

24. Aharanwa  Celestine   Parlamento Pan-Africano Celestine Aharanwa 
<aharanwac@africa-union.org> 
chidozie_2005@yahoo.com 

25. Mtshali Iman  Parlamento Pan-Africano imanmtshali@yahoo.com 

26. Chiwandamira Lyn Lindlen  Parlamento Pan-Africano Lyn Chiwandamira <Chiwanda-
miraL@africa-union.org> 

27. Armah Bartholomew  UNECA BArmah@uneca.org 

28. Mesfin  Emebet Abebe   Joint Secretariat Support Office EMesfin@uneca.org; 
mesfine@un.org 

29. Ruiters Michele África do Sul Banco para o Desenvolvimento 
da África Austral 

mecheler@dbsa.org  

30. Naidoo Ruvarna África do Sul DIRCO - África do Sul RNAIDOO@DIRCO.GOV.ZA or 
rnaidoo@dirco.gov.za 

31. Mwenebungu Chandi  Banco Africano para Exportação 
e Importação 

cmwenebungu@afremixbank.co
m 

32. Montsho  Stan  África do Sul Turismo - África do Sul smontsho@gmail.com  
smontsho@tourism.gov.za 
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33. Lekwape Ofentse África do Sul Tesouraria Nacional - África do 
Sul 

ofentse.lekwape@treasury.gov.
za 

34. Goko Tabby Wanjiru Quênia  Universidade Masinde Mulipo 'tabbygoko86@gmail.com' 

35. Diomande Sory Ibrahima  Cote I'voire  Africa Re 'diomande.sory@africa-re.com' 

36. Ngatia Beatrice Faith Waruguru  Quênia  BMGF 'bngatia@gmail.com' 

37. Lemanga 
Emande Epse Mbiake  

Marie Delphine  Camarões  BDEAC 'm.lemanga@bdeac.org' 

38. Mburu Nelson Gitau  Quênia  True North Consulting HSE 'Nelson.mburu@gmail.com' 
'nelson.mburu@gmail.com' 

39. Amihere Joseph Alfred Gana Associação das Instituições 
Africanas Financeiras para o 

Desenvolvimento 

'sg@adfi-ci.org' 
'info@adfi-ci.org' 

40. Sodji  Ampiah Kokou Togo  Ministério do Planeamento para o 
Desenvolvimento - Togo 

'ampiahsodji@gmail.com' 
'sopiah03@yahoo.fr' 

41. Katibou Abdou Comores ANPI-Comores 'Katibou78@gmail.com' 

42. Mohamed Housseni Madi Comores NIPA-Comores 'Mohamed Housseni Mad' <mo-
hassenim@gmail.com> 

43. Okumu Lone Felix  Quênia  Cooperação Financeira Agrícola 'mail@lonefelix.com' 

44. Matsake Gregory  Botswana Imara Capital Securities Gregory.Matsake@imara.com 

45. Mapokotera Edward  Zimbabwe  MMC Capital emapokotera2@gmail.com 
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46. Nyakaza Vuyelwa África do Sul Sukume Consulting 'vuyelwa@sukume.com' 

47. Maillu James Ndolo Quênia Fórum de Investimento de 
Impacto Africano 

'jamesmaillu@gmail.com' 

48. Kassim Latifa Zimbabwe  National Building Society - 
Zimbabwe 

'Latifa.kassim@nbs.co.zw' 

49. N'diaye Abdelkader Jean-Claude Cote D'Ivoire BRVM Abdelkader NDIAYE <ak-
ndiaye@brvm.org> 
pattoubou@brvm.org 

50. Adem  Cindy Awino  Quênia Village2Nation 'adem@village2nation.com' 

51. Maherzi Mohamed Abbas Argélia Ministério das Finanças - Argélia 'mohamedabbas.maherzi@mf.g
ov.dz' 

52. Yonaba Coulibaly Celine Burquina Faso Ministério das Finanças e 
Desenvolvimento Económico 

'cou.celine@gmail.com' 

53. Kgobane Bethuel África do Sul IDC bethelk@idc.co.za  

54. Senkoro Rukwaro Othniel   Tanzânia  Associação dos Bancos 
Comerciais da Tanzânia 

'Rukwaro Othniel Senkoro' 
<rothniel@yahoo.com> 
r.senkoro@cobat.or.tz 

55. Joelisoa Liliane  Madagáscar Ministério das Finanças - 
Madagáscar 

'JOELISOA liliane' 
<jo_liliane@yahoo.fr> 

56. Oodit Maheshwar Shyam 
Premnath 

Maurícias  Direcção do Investimento - 
Maurícias 

Maheshwar Oodit <ma-
heshwar@invest-
Maurícias.com> 

57. Abdu  Salih Oumar Eritrea Ministério/Embaixada safedoz@yahoo.com 
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58. Mohamed  Ossama Abdelrahman 
Abdelwahed 

Egipto Banco Central do Egipto osama@abdelwahed@cbe.org.
eg 
ossama_cbe@yaho.com  

59. Magagula Lonkhululeko Suazilândia  Ministério de Planificação e 
Desenvolvimento Económico - 

Suazilândia 

lonkypm@gmail.com 

60. Mainganya Mark Pakamile  África do Sul Empresa de DesenvoIvimento 
Industrial 

phaks@idc.co.za 

61. Nigusu Abebe  Missão Permanente Etíope para 
União Africana e UNECA 
Direcção para Integração 
Económica e Parcerias 

Estratégicas 

abebe.nigusu@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 


