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A. Introdução 

1. A Sessão Conjunta dos Subcomités do CRP de Supervisão e Coordenação Geral de 

Questões Orçamentais,  Administrativas e Financeiras (GSCBFAM) e os Peritos Técnicos do 

Comité dos Quinze Ministros das Finanças (F15) teve lugar em Accra, Gana, de 01 a 15 de Julho 

de 2021 e tinha como objectivo deliberar sobre o projecto de orçamento da UA para 2022. A 

mesma foi presidida pelo Representante Permanente do Gana junto da UA e da UNECA, S.Ex.ª 

Embaixadora Amma A. Twum-Amoah, que é também a Presidente do Subcomité do CRP para 

o GSCBFAM. 

B. Participação 

2. Participaram na reunião os seguintes Estados-membros, Peritos Técnicos dos F15. 

GSCBFAM  

1. Argélia 
2. Angola (virtual) 
3. Botswana (virtual) 
4. Burkina Faso 
5. Burundi 
6. Camarões 
7. República Centro-Africana 
8. Comores 
9. Congo 
10. Côte d’Ivoire 
11. República Democrática do Congo 
12. Djibuti 
13. Egipto 
14. Eritreia 
15. Eswatini 
16. Etiópia 
17. Guiné Equatorial 
18. Gâmbia 
19. Gana 
20. Gabão 
21. Guiné Conacri 
22. Quénia 
23. Lesoto 
24. Libéria 

25. Líbia 
26. Madagáscar 
27. Mauritânia 
28. Maurícias 
29. Marrocos 
30. Moçambique 
31. Namíbia (virtual) 
32. Níger 
33. Nigéria 
34. Ruanda 
35. República Saharawi 
36. Senegal 
37. Sierra Leone 
38. Somália 
39. África do Sul (virtual) 
40. Sudão do Sul 
41. Sudão 
42. Tanzânia 
43. Tunísia (virtual) 
44. Togo 
45. Uganda 
46. Zâmbia 
47. Zimbabwe 

F15 
1. Camarões 
2. Gana 
3. Etiópia 
4. Egipto 
5. Marrocos (virtual) 
6. Nigéria 
7. Argélia (virtual) 
8. África do Sul (virtual) 
9. Ruanda (virtual) 
10. Chade 
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C. Intervenções de Abertura 

3. O Presidente da GSCBFAM desejou boas-vindas aos participantes da reunião e 

indicou que o objectivo do retiro era deliberar sobre o orçamento de programas proposto 

para o ano 2022. Igualmente, informou aos participantes que, durante o retiro, a sessão 

conjunta do Subcomité de Programas e Conferências com F15 analisaria o Calendário 

de Reuniões. E a sessão conjunta do Subcomité de Estruturas, GSCBFAM e F15 

também se reuniria para acompanhar a apresentação de informação actualizada sobre 

a implementação da 1ª fase do Plano de Transição.  

4. Seguidamente, apelou a todos os departamentos e órgãos para garantir que os 

respectivos projectos de orçamento que deveriam apresentar fossem austeros, tendo em 

conta a situação prevalecente do COVID-19 que afectou a capacidade de pagamento 

das contribuições dos Estados-membros à União. Concluiu a sua intervenção 

manifestando o seu sincero apreço à ilustre Shirley Ayorkor Botchwey, Ministra dos 

Negócios Estrangeiros e da Integração Regional do Gana por tornar possível a 

realização do retiro no Gana.  

5. Nas suas observações preliminares, S. Exa. a Vice-presidente da CUA, Dra. 

Monique Nsanzabaganwa, também desejou as boas-vindas aos participantes e 

agradeceu ao Governo do Gana pela hospitalidade concedida a todos os representantes 

dos Estados-membros no retiro. No prosseguimento da sua intervenção, a Vice-

presidente chamou a atenção da reunião para as irregularidades que afectam o 

orçamento. Outrossim, citou a redução do financiamento do orçamento pelos Estados-

membros, que afectou a realização dos objectivos estabelecidos pela Conferência 

através de várias decisões. Concluiu informando aos participantes que o orçamento de 

2022 incidiria na consolidação dos ganhos obtidos nos orçamentos anteriores, 

nomeadamente na operacionalização do Acordo Zona de Comércio Livre Continental. 

6. Na sua intervenção de abertura, S.Ex.ª Shirley Ayorkor Botchwey, Ministra dos 

Negócios Estrangeiros do Gana, saudou reiteradamente todos os participantes em nome 

do governo e do povo da República do Gana. Elogiou os Estados-membros e os Peritos 

Técnicos dos F15 pelo excelente trabalho que tem sido feito ao longo dos anos para a 

UA. Continuou a lembrar aos participantes que, segundo o Banco Mundial e o FMI, a 

economia africana iria retrair-se em 1%. Por conseguinte, exortou a UA a utilizar os 

recursos fornecidos pelos Estados-membros de forma prudente, uma vez que estes, 

incluindo o Gana, gostariam que se fizesse jus às contribuições feitas para a União.  

D. Adopção da Agenda 

7. Na sequência de uma discussão que se seguiu sobre o assunto, a agenda para o 

retiro foi adoptada da seguinte forma: 

a) Organização dos Trabalhos / Método de Trabalho 

b) Adopção do projecto de Agenda 

i) Visão geral da Proposta de Orçamento da UA para 2022  
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ii) Calendário de reuniões da UA de 2022 

iii) Actualização sobre a implementação da 1ª fase do Plano de Transição 

iv) Questões levantadas 

v) Análise do orçamento de 2022 por departamento/órgão/escritório 

c) Diversos 

E. Relatório do Desempenho Orçamental referente ao ano de 2020 

8. A Comissão apresentou o Relatório do Desempenho Orçamental referente ao ano 

de 2020 na sessão conjunta como recapitulação da discussão que teve lugar algumas 

semanas antes sobre o assunto. Foi apresentado propositadamente a fim de refrescar a 

mente dos participantes enquanto deliberavam sobre o orçamento. 

Comentários da Sessão Conjunta 

9. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

i) Questionou os elementos que eram susceptíveis de ter impacto no orçamento 
de 2022. 

ii) Solicitou que durante a apresentação dos respectivos projectos de orçamento, 
cada departamento e órgão também apresentasse as suas taxas de execução 
orçamental.  

iii) Recordou que no orçamento de 2021, os Estados-membros introduziram 
medidas de austeridade, tais como a suspensão do reforço de capacidades, 
bem como uma redução das reuniões presenciais. E propuseram que o 
mesmo se aplicasse também ao orçamento de 2022. 

iv) Pediu esclarecimento sobre como lidar com 2 órgãos que não apresentaram 
os seus relatórios de execução orçamental. 

v) Recordou à Comissão que a média da execução orçamental dos últimos 3 
anos é o factor determinante para o cálculo do limite máximo de despesas.  

vi) Questionou que áreas ou secções do orçamento não tiveram um bom 
desempenho no ano de 2020. 

vii) Observou que cerca de um terço dos projectos não foram executados em 
2020, e indagou sobre as lições aprendidas desta situação.  

viii) Constatou que as reuniões virtuais eram muito convenientes para os líderes 
seniores, uma vez que podiam participar em múltiplas reuniões num curto 
espaço de tempo.  

ix) Pediu esclarecimento sobre o que a Comissão estava a fazer para recuperar 
os pagamentos em atraso dos vinte e sete (27) países que ainda não tinham 
liquidado as suas contribuições para 2021. 

x) Observou uma lacuna entre a taxa de execução do relatório técnico de 
actividades e a execução financeira e quis saber o que a originou. 
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Respostas da Comissão 

10. A Comissão respondeu da seguinte forma: 

i) A situação pós-COVID terá um efeito sobre o orçamento de 2022 do mesmo 
modo que afectou o orçamento de 2020. 

ii) Afirmou que as reuniões virtuais também acarretam custos enormes sob a 
forma de tradução e interpretação, entre outros. 

iii) O impacto da COVID 19 enfraqueceu as moedas dos países africanos que, 
por sua vez, afectaram o valor real dos seus recursos. 

iv) A decisão sobre orçamento estabelece que a contribuição dos Estados-
membros ao orçamento da União não deve ir além dos US$ 250 milhões. 

v) Os departamentos de Assuntos Políticos e de Paz e Segurança, antes da sua 
fusão, não apresentaram relatórios para alguns projectos. 

vi) O PIB africano aumentará apenas 3,2% em 2021, em consequência dos 
efeitos da COVID-19 

vii) Concordaram que as reuniões virtuais reduziriam o custo, mas devido à sua 
viabilidade de organizar tem o número de reuniões a realizar-se na plataforma 
virtual. 

viii) Implorou que a reunião considerasse a realização de algumas reuniões 
presenciais enquanto outras continuariam a realizar-se em formato virtual. 

ix) Vinte e sete países ainda não tinham liquidado as suas contribuições 
avaliadas para 2021. Vários avisos sobre o mesmo são enviados 
regularmente aos Estados-membros em causa.  

Recomendação/Conclusão 

11. A sessão conjunta chegou à seguinte conclusão: 

12. Tomou nota do relatório e solicitou à Comissão que considerasse os comentários 

e observações da sessão conjunta, durante a preparação e execução do orçamento. 

F. Visão Geral do Orçamento de 2022 

13. A Comissão, através de S.Ex.ª a Vice-presidente, apresentou uma visão geral do 

orçamento para 2022. Na apresentação, a reunião foi informada que o projecto de 

orçamento para a União tinha um total de US$ 662.954.695, que era composto por um 

orçamento operacional de US$ 197.975.460, um orçamento programa de 198.755.950 

US$ e operações de apoio à paz na ordem de US$ 266.223.285. 

14. A reunião foi ainda informada que 100% das Operações de Apoio à Paz e 77% do 

orçamento do Programa foram financiados pelos Parceiros Internacionais e 100% do 

orçamento operacional e 23% do orçamento do Programa são financiados pelos 

Estados-membros avaliados pelas contribuições: isto implica que US$ 244.328.829 das 

contribuições dos Estados-membros e US$ 418.625.867 dos Parceiros Internacionais. 
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Comentários da Sessão Conjunta 

15. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

i) Saudou o Gabinete da Vice-Presidente e toda a sua equipa por apresentações 
abrangentes e muito perspicazes e por dizer a verdade sobre questões 
relacionadas com o orçamento. Também tomou nota das realizações 
assinaladas;  

ii) Pediu uma explicação sobre o quadro plurianual - o que era, quando e quem 
o aprovou?  

iii) Solicitou que fosse providenciado o número total de funcionários da União 
(pessoal regular e não regular). 

iv) Procurou saber se os Parceiros forneceram garantias de financiamento para 
evitar pedidos de orçamento suplementar. 

v) Houve necessidade de rever os indicadores, uma vez que alguns foram 
erroneamente colocados em departamentos onde não deveriam estar. 

vi) Houve necessidade de melhorar as disposições orçamentais para 2022 a 
2024, que são as mesmas, embora a inflação tenha tido impacto nas 
estimativas orçamentais.  

vii) Solicitou à Comissão que assegurasse que a apresentação do orçamento com 
base nos resultados, tal como indicado nas Regras de Ouro, fosse 
implementada;  

viii) Constatou que houve um incremento de 15% no orçamento operacional contra 
um acréscimo de 6% nos programas, e solicitou esclarecimentos sobre as 
áreas que deram origem a esse aumento do orçamento de 2021; 

ix) Solicitou que todos os Órgãos apresentassem uma discriminação detalhada 
do seu orçamento operacional; 

x) Apoiou a dotação orçamental para o Tema do Ano; 

xi) Concordou que devem ser tomadas disposições para cobrir os custos 
relacionados com perdas judiciais no Tribunal Administrativo e que o pessoal 
responsável por essas perdas deve ser responsabilizado; 

xii)  Solicitou informações detalhadas sobre quais os cargos que foram 
preenchidos e quais os cargos ainda vagos no Plano de Transição. 

xiii)  Observou que os números - orçamento do programa eram quase os mesmos 
em todos os anos e que a União estava a chegar ao fim do FTYIP da Agenda 
2063;  

xiv)  O orçamento de 2022 continuará a ser um orçamento de austeridade por 
causa da COVID-19;  

xv) AMA (tem de ser operacionalizado o mais rapidamente possível, pelo que a 
operacionalização desta instituição-chave tem que ser prevista no orçamento 
2022, em vez da ratificação 
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xvi)  A Comissão deve fornecer os detalhes do orçamento operacional, incluindo 
os detalhes da 1ª fase; 

xvii) Tendo em conta os desafios indicados, deve ser aplicada uma moratória à 
abertura de novos escritórios, uma vez que estes colocarão mais pressão 
sobre o financiamento por parte dos Estados-membros 

xviii) Constatou que as operações de Paz são 100% financiadas por parceiros, o 
que não é aceitável houve a necessidade de voltar a considerar a agenda do 
autofinanciamento, para reoperar o fundo de paz revitalizado  

xix) A Comissão deve acomodar pelo menos 50% da 2ª fase do Plano Transitório 
no orçamento de 2022. 

xx) Registou a queda no financiamento dos programas da AUDA-NEPAD que não 
era aceitável; havia necessidade de se rever todos os programas para 
determinar onde poderiam ser feitas poupanças para a AUDA. 

xxi) Tomou nota com preocupação que a ZCLCA foi inteiramente financiada por 
parceiros internacionais,  

xxii) O orçamento de 2023 deverá continuar a situar-se no limite máximo de US$ 
250 milhões. 

xxiii) Procurou saber quais os programas emblemáticos que seriam implementados 
em 2022. 

xxiv) Deve ser fornecida a lista de vagas a preencher em 2022. 

xxv) Solicitou-se explicação sobre a razão pela qual o tema do ano e a manutenção 
das propriedades da UA não foram incluídos no orçamento,  

xxvi) Constatou que o envolvimento dos F15 no processo orçamental não foi 
plenamente utilizado. 

xxvii) Constatou que não foi mencionado o efeito da pandemia da covid19 nas 
contribuições dos Estados-membros; por exemplo, a taxa de 0,2% e a falta de 
financiamento dos parceiros não foi considerada. 

xxviii) Solicitou que a análise orçamental incluísse Pontos Fortes, Pontos Fracos, 
Oportunidades e Ameaças (SWOT). Não se deveria limitar à execução 
orçamental e aos relatórios de execução 

xxix) O montante acumulado de US$ 2,2 milhões atribuídos ao Secretariado de Paz 
e Segurança (Página 35) não teve discriminação de custos;  

xxx) Afirmou que deveria haver poupanças dos US$ 8,2 milhões aprovados para a 
1ª fase 

xxxi) Assinalou que o orçamento não teve em consideração a decisão de 
Joanesburgo, segundo a qual os Estados-membros devem contribuir para 
100% do orçamento operacional; 75% do Orçamento-Programa e 25% das 
operações de Apoio à Paz; 
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xxxii) Pediu explicação para o facto de um orçamento de austeridade ter um 
aumento de 6%;  

xxxiii) Assinalou que os parâmetros apresentados não eram realistas nos tempos 
actuais da COVID-19. 

xxxiv) As decisões relevantes devem ser revistas, tendo em conta os tempos 
actuais,  

xxxv) Nos termos do Artigo 18.º do Regulamento Financeiro e de acordo com a 
Decisão 1107, devem ser disponibilizadas todas as fontes de financiamento 
do orçamento; 

xxxvi) O enfoque deve ser dado à agenda de desenvolvimento e à paz e 
segurança do continente, e não aos direitos do pessoal;  

xxxvii) Afirmou que não havia pressa em implementar o Plano Transitório; por 
limitações financeiras, este não tem que ser concluído em 3 anos, podendo 
ser prolongado até 5 a 7 anos; 

Respostas da Comissão 

16. A Comissão deu a seguinte resposta:  

i) A Comissão tomou nota dos comentários e observações feitas pelos Estados-
membros;  

ii) Explicou que o novo Regulamento Financeiro (FRR) ainda não tinha sido 
aprovado e que as suas disposições não podiam ser adoptadas neste 
momento; 

iii) Os indicadores serão corrigidos, não serão colocados sob a tutela do Gabinete 
da Vice-Presidente  

iv) As disposições orçamentais para os períodos 2022-2024 são idênticas com 
base nas decisões dos órgãos directivos. O tecto orçamental de 2021 limitado 
a 250 milhões restringe o orçamento; e o mesmo tecto foi utilizado como base 
para os anos seguintes, uma vez que não pode ser alterado, qualquer 
ajustamento do montante não poderia ser feito sem consulta prévia com os 
Estados-membros; 

v) Confirmou que o orçamento de 2022 continuava a ser um orçamento de 
austeridade; 

vi) As pré-auditorias orçamentais foram efectuadas a nível da Comissão, tendo 
sido abordadas sobreposições orçamentais e questões transversais entre 
departamentos e Órgãos; 

vii) Foi agendada uma reunião conjunta para Quarta-feira dia 7 de 2021, com o 
Subcomité de Estruturas e os F15, na qual serão discutidos os custos 
operacionais e de pessoal em pormenor; 

viii) Confirmou que as informações contidas na AMERT são detalhadas;  os 
Estados-membros foram solicitados a utilizar o documento da AMERT; 
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ix) Confirmou que o orçamento de 2022 está a ser apresentado sem lacunas; 

x) As operações de PSO aguardam que a estrutura de governação esteja 
plenamente operacional antes da decisão final sobre o que deve ser feito com 
os 400 milhões Euros; 

xi) Aconselha que o processo de aprovação do orçamento suplementar cabe ao 
Conselho Executivo, e não pode ser tido em consideração neste momento nos 
pormenores de 2021 

xii) Deu a conhecer que a União estava a enfrentar desafios na criação de órgãos; 
Por exemplo, a Comissão estava ciente de que a AMA deve ser 
operacionalizada o mais rapidamente possível, mas não estava claro se 
deveria ser incluída no orçamento de 2022. Esta questão deve ser esclarecida 
quando o orçamento de programas for considerado a nível dos 
departamentos;  

xiii) Havia necessidade de orientações do CRP sobre quais as reuniões a realizar 
de forma virtual ou presencial, quando discutirmos o Calendário de reuniões 
e o Orçamento - Programa dos departamentos 

xiv) Informou a reunião que a estrutura de Gestão Baseada em Resultados já 
estava no sistema AMERT para planeamento e implementação. Como 
resultado, a política de RBM foi desenvolvida e será implementada 
brevemente.  

xv) Informou igualmente que 2023 foi o fim do primeiro decénio de implementação 
da Agenda 2063, embora tenha havido algumas dificuldades na 
implementação pelos Estados-membros e a lição colhida será útil para o 
desenvolvimento do 2º Plano Decenal de Implementação. 

xvi)  Os projectos emblemáticos foram de capital intensivo, pelo que os recursos 
externos serão subcontratados para os financiar. 

xvii)  O primeiro relatório continental sobre a implementação da Agenda 2063 foi 
preparado e apresentado por S. Exa. o Presidente da República da Côte 
d'Ivoire, o promotor da Agenda. 

Recomendações/Conclusões 

17. Tomou nota com apreço do relatório de síntese orçamental apresentado para 

2022 

18. Solicitou que a Comissão fizesse uma discriminação detalhada do orçamento de 

2022, através do Gabinete da Vice-presidente; 

19. A Comissão deve respeitar as medidas de austeridade para 2022 e estabelecer 

as prioridades das rubricas orçamentais;  

20. A Comissão deveria rever e reduzir o Orçamento Operacional;   

21. A Comissão deveria reconsiderar o orçamento proposto e efectuar as alterações 

necessárias;   
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22. Os postos de pessoal nos planos de transição devem ser colocados à disposição 

dos Estados-membros;  

23. A Comissão deve explorar as opções de recorrer ao Fundo de Paz.  

G. CALENDÁRIO DE REUNIÕES 

24. Nas suas palavras de abertura, o Presidente do Subcomité de Programas e 

Conferências do CRP, Embaixador Eshete enalteceu os Estados-membros pela sua 

participação na sessão conjunta de apreciação do projecto de Orçamento da UA e do 

Calendário de Reuniões para 2022. Apresentou uma perspectiva geral do trabalho do 

Subcomité e informou a sessão conjunta de que o Calendário de Reuniões para 2022 

que está a ser considerado, é extraído do Orçamento-Programa. 

25. O Chefe de Programação e Conferências apresentou a informação detalhada 

sobre o calendário de reuniões e disse que o calendário de reuniões é preparado com 

base nas Directrizes da Decisão da Conferência 365(XVII). Referiu que não se realizarão 

reuniões em Janeiro, Maio, Junho e Dezembro e que todas as reuniões se situarão no 

âmbito dos programas aprovados. O número de pessoas ao serviço das reuniões deverá 

também situar-se dentro dos padrões internacionais. Estão previstas 441 reuniões em 

2022, com um custo total de US$ 27,35 milhões, o que representa 13,8% do orçamento 

total do programa; 

Comentários da Sessão Conjunta 

26. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

i) Solicitou os detalhes e custos das reuniões destacados no Calendário de 
Reuniões 

ii) Declarou que as 441 reuniões propostas não eram nem realistas nem 
realizáveis, considerando que o número de dias de trabalho num ano era de 
apenas 251 dias 

iii) Solicitou os detalhes dos números de pessoal do Departamento de 
Conferências para avaliar a sua capacidade de gerir as reuniões propostas na 
Comissão 

iv) Assinalou que o custo reflectido foi muito elevado, uma vez que a maioria das 
reuniões deveria ser virtual, como parte das medidas de austeridade do 
orçamento 

v) Reiterou que as formações devem ser realizadas em formato virtual, tendo 
evocado a decisão do Conselho Executivo de que as formações devem ser 
custeadas com o Fundo Africano de Capacitação 

vi) Solicitou a elaboração de uma apresentação segundo a qual o número de 
funcionários ao serviço das reuniões deve corresponder às Normas 
Internacionais 

vii) Questionou a lógica dos custos das formações reflectida no Calendário de 
reuniões 
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viii) Propôs que todas as reuniões sejam alinhadas com a Agenda 2063 e as que 
não satisfazem os critérios não devem ser consideradas 

ix) Procurou-se criar um mecanismo que limite o número de reuniões num ano  

x) Propôs que as reuniões que tenham os mesmos objectivos sejam fundidas 
entre os diferentes Departamentos 

xi) Solicitou que a Comissão apresentasse uma análise de custos para cada 
reunião, a fim de facilitar a referência para determinar reuniões virtuais e 
presenciais, com a tónica de que todas as formações devem ser realizadas 
em formato virtual 

xii) Pediu que a Comissão disponibilizasse pessoal para cobrir estas reuniões, 
uma vez que muitas reuniões tinham sido canceladas no passado, por falta 
de pessoal. 

xiii) Tomou nota do número de reuniões e solicitou os objectivos das reuniões 
durante as deliberações.  

xiv) Propôs a discussão do calendário das reuniões juntamente com a discussão 
do orçamento, uma vez que as reuniões fazem parte do orçamento.  

xv) Questionou as propostas de celebrações e eventos e assinalou que a única 
celebração que deveria ser considerada no ano devia ser o Dia de África 

xvi) Apelou para a racionalização de todas as reuniões constantes do Calendário 
sendo que cada departamento deverá esclarecer a categoria das suas 
reuniões. 

H. APRESENTAÇÕES DO PROJECTO DE ORÇAMENTO DE PROGRAMAS 

Recomendações Gerais 

27. As reuniões, workshops, seminários devem ser realizados em formato virtual; 

28. As medidas de austeridade de 2021 devem permanecer em vigor; 

29. As seguintes rubricas serão retiradas do orçamento: rubricas de capital, 

formações, recrutamento de pessoal nos órgãos, nenhuma formação excepto na ACBF; 

30. Todas as questões de interpretação e tradução devem ser transferidas para a 

DCMP, sem qualquer consequência para o seu limite máximo, excepto para o Gabinete 

do Secretário-Geral; 

31. A Comissão deve utilizar recursos internos para a utilização de Consultores e 

Peritos, excepto nos casos em que não haja conhecimentos especializados a nível 

interno; 

32. Recomendar à Comissão, tendo em conta a divisão do trabalho e a 

implementação do mandato da AUDA-NEPAD, que identifique e elimine todas as 

duplicações, atribuindo o financiamento destes programas a este órgão; 

33. Recomenda à Comissão que apresente um relatório intercalar sobre a 

implementação eficaz das medidas tomadas relativamente à DCMP e à AUDA-NEPAD; 
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34. Deve abster-se de aceitar quaisquer fundos de parceiros com condições que não 

estejam de acordo com os objectivos e princípios da UA; 

35. Os membros do F15 devem estar envolvidos no processo global de elaboração 

do orçamento.  

I. Gabinete do Presidente 

36. O Gabinete do Presidente apresentou o Projecto de Orçamento para 2022. 

Comentários da Sessão Conjunta 

37. A Sessão Conjunta teceu as seguintes observações e comentários: 

i) O montante de US$ 44.000 no ponto 3.08 (Reforço da Monitorização e 
Elaboração de Relatórios) deve ser eliminado, bem como de tradução de US$ 
20.680 (1.01 & 1.02) Necessidade de saber para que serviam. O ponto 2.01 
propõe que o seu financiamento seja proveniente dos Estados-membros. Na 
página 5 os pontos 3.03 e 3.05 devem ser eliminados. As celebrações do Dia 
de África devem ser eliminadas. As actividades das parcerias UA-China - 7.02, 
7.04, e 7.05 de US$ 139.918 para Pequim devem ser reduzidas em 20%; 

ii) Observou que não houve nem monitorização, nem avaliação das actividades. 
E as actividades rejeitadas durante a deliberação orçamental regressaram 
durante o orçamento suplementar; 

iii) Observou que havia dependência dos parceiros das actividades do 
Presidente, o que pode comprometer a independência do gabinete; 

iv) Constatou a duplicação em algumas actividades que também estão 
orçamentadas noutros departamentos; 

v) Qualquer necessidade da Representante Especial em matéria de Género 
quando existe um departamento de Género que pode fazer o mesmo; 

vi) O projecto “O Presidente da CUA impulsiona resultados no âmbito da Agenda 
2063” poderia ser implementado sem custos adicionais; 

vii) No projecto “Assessoria e coordenação da paz, segurança, governação e 
inteligência” ponto 2.03 de US$ 8.391, parece haver duplicação com o que é 
feito pelos Estados-membros. A implementação da política foi uma questão 
de implementação a nível dos Estados-membros; 

viii) As celebrações do Dia da UA devem ser realizadas em formato virtual; 

ix) Acompanhamento das consultas – eliminar; 

x) A actividade de reforço das capacidades - não deve figurar no orçamento, pelo 
que deve ser suprimida; 

xi) A unidade de interpretação e tradução para a unidade de reformas deve ser 
esclarecida, uma vez que não haverá unidade de reformas em 2022; 

xii) US$ 25.000 para a coordenação declarada dos membros devem ser 
reduzidos para US$ 10.000; 
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xiii) As actividades dos Programas do Escritório de Representação da UA 3.03, 
3.05, 4.05 num montante de US$ 38.000 - inserem-se no âmbito do orçamento 
operacional sugerido e serão eliminadas; 

xiv) Prever fundos no orçamento em áreas que farão avançar o continente. 

xv) Assinalou que o objectivo global do orçamento carece de tantos elementos, 
como os mecanismos de governação. 

xvi) As rubricas orçamentais relacionadas com a tradução e interpretação 
poderiam ser racionalizadas ou passar para a DCMP. 

xvii) O Gabinete do Presidente supervisiona o trabalho dos Enviados Especiais e 
interroga-se se todos os enviados foram tratados no orçamento. 

xviii) Em 2022, espera-se que a Comissão reveja o orçamento em meados do ano. 

xix) Solicitou a taxa média de execução orçamental para os últimos três anos. 

xx) As questões de tradução e interpretação devem ser executadas internamente 
pelo pessoal da DCMP. 

xxi) Os US$ 300.000 previstos para a Representação Especial estavam muito 
acima e precisavam de ser racionalizados. 

xxii) Reiterou que os F15 fossem colocados no centro da preparação do 
orçamento. 

xxiii) Volume 3 ao abrigo do Gabinete do Presidente deveria incluir questões de 
vacinas contra a COVID-19, 

xxiv) A Actividade 1.01 - “Dar informações actualizadas sobre questões 
transversais” de US$ 18.000 na página 2 deve ser eliminada; 

xxv) Na página 22 no ponto 1.01 “Reunião Conjunta dos Co-organizadores da 
TICAD (Japão)” de US$ 15.000 deve ser eliminado; 

xxvi) O ponto 5.01 - um consultor para participar na ONU de US$ 41.800 - deve ser 
eliminado e o pessoal em Nova Iorque pode tratar dessa actividade; 

xxvii) Reduzir o orçamento do Escritório de Lilongwe em 50%. 

xxviii) Na página 7, o ponto 7.01, 7.02 “Parcerias UA-China” de US$ 70.000 são 
actividades operacionais e serão eliminadas; 

xxix) Apoiar a ONU na implementação da agenda de desenvolvimento sustentável 
para 2030 e no âmbito da investigação houve um montante de US$ 14.000 
que foi questionado e perguntou se isso seria racionalizado. 

xxx) Os números terão sido enviados primeiro às Finanças ou directamente dos 
departamentos e órgãos para a reunião. 

xxxi) O ponto referente à consolidação da paz e segurança foi solicitado caso 
pudesse ser transferido para o PAPS. 

xxxii)  No contexto da COVID-19, solicitou-se que a Comissão identificasse as 
actividades que poderiam ser retiradas do orçamento. 
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xxxiii)   Louvou a Comissão por ter começado a incluir o espanhol como parte das 
línguas na interpretação e desejou que fosse o mesmo para os documentos 
de trabalho. 

xxxiv)  Pediu esclarecimento sobre a razão pela qual o ponto 4.06 relativo à 
diáspora ainda estava sujeito ao Gabinete do Presidente e não ao CVice-
Presidente, onde cai. 

xxxv)  Sugeriu que as rubricas orçamentais para viagens deveriam migrar para a 
plataforma virtual. 

xxxvi) Por que razão pagar US$ 50.000 a tradutores quando o mesmo poderia ser 
feito internamente. 

xxxvii) Concordou que não havia problema em que as actividades do Gabinete do 
Presidente fossem financiadas por parceiros desde que fossem devidamente 
escrutinadas e acompanhadas  

xxxviii)  A obtenção de financiamento dos parceiros também dependia da natureza 
da actividade. 

xxxix)  Propôs que as actividades da diáspora fossem retiradas do Gabinete do 
Presidente, uma vez que este último estava demasiado ocupado para 
supervisionar também as questões da diáspora. 

xl)  Observou que as actividades do Gabinete do Presidente não eram 
suficientemente tangíveis para expor o que os Enviados Especiais em 
particular estariam a fazer. 

Respostas da Comissão 

38. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Foi referido durante a apresentação da perspectiva geral do orçamento que 
algumas reuniões seriam realizadas pessoalmente, sobretudo para os 
funcionários eleitos; 

ii) Concordou que há necessidade de financiar as actividades do Gabinete do 
Presidente com fundos dos Estados-membros; 

iii) Concordou com a reunião sobre a necessidade de monitorização e avaliação 
das actividades; 

iv) Tomou nota da necessidade de se evitarem duplicações com outros 
departamentos. Assim, o orçamento do Gabinete do Presidente inclui 
actividades de conselheiros temáticos cujas actividades podem parecer 
duplicar outros departamentos, embora houvesse uma demarcação clara 
sobre quem fazia o quê; 

v) Sobre as actividades das mulheres no âmbito dos pontos 3.07 e 3.08, num 
total de US$ 181.350, são financiadas pelos parceiros; 

vi) Acordou em eliminar as actividades para a celebração do Dia da UA. No 
entanto, as celebrações em Nova Iorque possam ter lugar; 
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vii) O assunto sobre o escritório de Pequim será discutido durante o Subcomité 
de Estruturas. 

viii) Referiu que infelizmente as posições-chave no Gabinete do Presidente são 
financiadas por parceiros internacionais. 

ix) O orçamento para as reformas foi incluído para permitir à Unidade de Reforma 
concluir as suas tarefas pendentes. 

x) A taxa de execução durante os últimos três anos será disponibilizada aos 
participantes. 

xi) Confirmou que o Tema do ano não se perdeu, uma vez que foi devidamente 
coberto pelo departamento responsável. 

xii) O Gabinete do Presidente trabalhando em estreita colaboração com o grupo 
de trabalho sobre a COVID-19, que o Presidente Ramaphosa estabeleceu. 

xiii) Informou a reunião que havia algumas actividades de monitorização levadas 
a cabo em Bruxelas com a colaboração do ECOSSOC. 

xiv) Garantiu na reunião que as actividades do Gabinete do Presidente 
enquadravam-se bem na Agenda 2063, no âmbito dos Objectivos 12 e 19. 

xv) Confirmou que foram disponibilizados fundos para todos os Enviados 
Especiais, se bem que mínimo. 

xvi) Prometeu reformular algumas das actividades de modo a reflectir a natureza 
de conotação política das actividades do Gabinete do Presidente que se 
diferenciavam com os departamentos. 

xvii) Informou a reunião de que havia certos compromissos que permitiam ao 
Presidente realizar visitas presenciais. 

xviii) Concordou em reduzir ou reorganizar algumas actividades assinaladas para 
serem eliminadas. 

Recomendações/Conclusão 

39. Tomou nota do projecto de orçamento do Gabinete do Presidente e solicita à 

Comissão que ajuste o orçamento com base nos comentários dos Estados-membros. 

40. Solicita que a Comissão adapte todas as reuniões ao virtual. Todas as 

celebrações do Dia de África serão suspensas, excepto em Nova Iorque. 

41. O Gabinete da Vice-Presidente deverá criar a equipa de monitorização e avaliação 

para fazer o acompanhamento do progresso da implementação das actividades do 

programa delineadas no âmbito de cada orçamento. 

42. Para economizar, devem ser evitadas todas as viagens não essenciais e, sempre 

que possível, as reuniões devem ser realizadas em formato virtual.  

43. Todas as traduções e interpretações devem ser feitas pelo pessoal regular da 

DCMP, tendo em conta a sensibilidade dos documentos.  



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Pág. 15 

 

  

J. Gabinete de Planificação Estratégica e Execução 

44. O departamento apresentou o projecto de orçamento para apreciação na Sessão 

Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

45. A Sessão Conjunta formulou os seguintes comentários e observações 

i) A avaliação da primeira década da actividade 1.01 de US$ 361.240 esperaria 
que a AUDA estivesse envolvida, uma vez que estava bem equipada para 
realizar a actividade em colaboração com a UNECA; 

ii) Deveria evitar, tanto quanto possível, a consultoria. Em vez disso, o pessoal 
deveria ser recrutado para executar as tarefas em questão; 

iii) Agradeceu ao departamento pela redução do orçamento, mas deveria reduzir 
ainda mais; 

iv) Confirmou que todas as partes interessadas relevantes estavam envolvidas 
na actividade 1.01 de US$ 361.240 “Avaliação da Agenda 2063'', incluindo 
AUDA e UNECA; 

v) As linhas 1.02 e 1.03 -sobre as missões de avaliação aos Estados-membros 
de US$ 70.000 podiam ser feitas online e reduzidas em 10%; 

vi) Actividade 1.07 “Apresentação do Projecto de Relatório ao CRP” - US$ 18.000 
para que a apresentação seja racionalizada; 

vii) Recordou que a Comissão recebeu US$ 10 milhões para a 1ª fase do Plano 
de Transição. Assim sendo, a Comissão deveria assegurar o recrutamento de 
tradutores; 

viii) O ponto 1.03 de US$ 50.000 (página 11) do seminário de validação deveria 
ser virtual. Na página 12, ponto 1.02 sobre a Avaliação da Implementação do 
Programa da CUA, a reunião questionou a razão pela qual deveria ser 
novamente conduzida por consultores, ao custo de US$ 69.810; 

ix) Considerar a realização da reunião à margem da Cimeira dos Chefes de 
Estado e de Governo; 

x) A página 12, ponto 1.07 de US$ 18.080, não compreende o custo; por isso, o 
custo sugere que seja zero; 

xi) Sugeriu que 1.02, 1.03 sobre as missões de avaliação aos Estados-membros 
de US$ 70.000 e 1.04 sobre a impressão de US$ 21.000 não deveriam constar 
do orçamento; 

xii) Observou que o orçamento estava apenas centrado nas viagens; 

xiii) Observou que o orçamento apresentado não tem resultados; 

xiv) Procurar-se-á esclarecimento sobre o Ponto 1.02 acerca dos países que serão 
seleccionados para o estudo; 
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xv) Convencidos de que o orçamento poderia ser ainda mais reduzido. Isto é, o 
número 3.01 pode ser reduzido. Imprimir menos e o resto seria colocar o 
documento em linha; 

xvi) O ponto 2.02 poderia ser em formato virtual - avaliação da implementação do 
programa da CUA de US$ 69.810; 

xvii) O Comité Ministerial concordou com a criação de um órgão independente para 
levar a cabo a avaliação. Isto significava que os responsáveis pela 
implementação não podiam avaliar o seu próprio trabalho; 

xviii) Questionou a metodologia que está a ser utilizada para domesticar a Agenda 
2063. Isto foi nas costas de alguns países que não faziam ideia se a Agenda 
2063 era domesticada nos seus países; 

xix) Propôs que todos os orçamentos relacionados com a tradução e interpretação 
fossem colocados sob a alçada da DCMP; 

xx) Aconselhou a Comissão a desistir de proceder à avaliação da Agenda 2063 
de forma selectiva; 

xxi) Propôs que o orçamento fosse ainda mais reduzido e que a maioria das 
reuniões fosse conduzida de forma virtual; 

xxii) Considerou a possibilidade de reduzir o orçamento para cerca de US$ 
500.000. 

Respostas da Comissão 

46. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Tomou nota dos comentários e prometeu considerar a possibilidade de voltar 
a analisar os custos de consultoria, embora isso possa representar um risco 
de não cobrir todos os países; 

ii) Existe uma tarefa conjunta na qual participam todos os principais 
interessados; 

iii) Nos pontos 1.01, 1.03 sobre a “Avaliação da Agenda 2063” de US$ 411.240, 
a validação é parte integrante da internalização dos resultados da avaliação; 

iv) A Comissão gostaria de avaliar uma amostra do seu próprio programa como 
tal 1.02 é diferente de 1.01; 

v) A selecção dos Estados-membros para a implementação é identificada de 
acordo com as regiões; 

vi) O pagamento das Ajudas de Custo Diarias (DSA) faz parte dos custos de 
consultoria; 

vii) A produção, resultado não presente no documento em discussão. Estes foram 
encontrados nos quadros de registo; 

viii) Não haveria necessidade de subcontratar os serviços de tradutores e 
intérpretes caso houvesse capacidade interna suficiente; 
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ix) Concordou em realizar algumas actividades em formato virtual. 

Recomendações/Conclusão 

47. Tomou nota da apresentação. 

48. Solicita ao Departamento que racionalize o orçamento à luz da situação da 

COVID-19. 

K. Mulheres, Género e Desenvolvimento da Juventude 

49. O departamento apresentou o projecto de orçamento para apreciação na Sessão 

Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

50. A Sessão Conjunta teceu os seguintes comentários e observações: 

i) O orçamento deve ser racionalizado, tendo particularmente em conta o 
número de reuniões (34 para o ano de 2022) que foi muito elevado e deve ser 
realizado praticamente na medida do possível, reduzindo assim os custos; 

ii) Algumas das actividades deveriam ser suprimidas, nomeadamente 1.01, 1.03, 
104, 2.03 sobre a liderança e participação das mulheres africanas, num 
montante de US$ 427.900 ;; 

iii) A maioria dos custos contidos na proposta diz respeito à interpretação e 
tradução, há necessidade de racionalizar; 

iv) O departamento deve assegurar-se de ter em consideração a política de 
quotas ao seleccionar jovens para programas como o Corpo de Jovens 
Voluntários; 

v) O departamento deve considerar a possibilidade de utilizar o promotor de 
género e as primeiras damas africanas para campanhas de sensibilização; 

vi) Os custos relacionados com o desenvolvimento de capacidades devem ser 
centralizados com a ACBF;  

vii) Foi feito um pedido para se saber se a decisão relativa à centralização das 
actividades de desenvolvimento de capacidades na ACBF envolveu apenas a 
UA ou também os jovens voluntários; 

viii)  Foi procurada clareza sobre o que está a ser feito com os jovens depois de 
terem sido mobilizados; 

ix) Pediu esclarecimento sobre a razão pela qual o projecto de orçamento para 
2022 duplicou em relação ao orçamento aprovado em 2021; 

x) A actividade 3.02 sobre o Coordenador do Programa do Corpo de Jovens 
Voluntários da UA (AUYVC) deve ser retirada do custo do programa e 
colocada no orçamento operacional, uma vez que está relacionada com o 
salário do pessoal; 

xi) Há necessidade de reduzir a dependência do financiamento dos parceiros; 
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xii) Foi feito um pedido para que a Comissão considerasse o recrutamento rápido 
do pessoal necessário para o Departamento; 

xiii) A Comissão tem uma biblioteca bem mobilada, que está quase inutilizada, um 
pedido foi feito para saber de que forma o departamento liga os jovens à 
biblioteca para lhes permitir avançar com os seus estudos; 

xiv) Proposta feita para que o departamento considere suspender 
temporariamente o recrutamento de jovens voluntários durante o período da 
COVID-19 e o orçamento de austeridade; 

xv) Foi sugerido que, uma vez que o limite máximo foi respeitado, o orçamento 
proposto deveria ser apoiado; 

xvi) Foi decidido que este departamento deveria ser financiado a 100% pelos 
Estados-membros; terá a decisão sido executada, e até que ponto foi 
executada, uma vez que o orçamento proposto é altamente financiado pelos 
parceiros? 

xvii) Sugestão de que algumas rubricas orçamentais financiadas pelos parceiros 
não devem ser reduzidas mesmo durante este período de medidas de 
austeridade, uma vez que será difícil voltar aos parceiros para pedir o 
montante original do financiamento, se o que eles aprovaram for reduzido; 

xviii) Apoio do departamento e exortar a Comissão a completar o recrutamento de 
pelo menos 50% da estrutura do departamento durante a 2ª fase; 

Respostas da Comissão 

51. A Comissão deu a seguinte resposta: 

xix) Embora a maioria das reuniões esteja agendada para 2022, grande parte das 
reuniões serão realizadas em formato virtual e as 8 formações estão 
relacionadas com o envolvimento de jovens. Os custos associados dizem 
respeito à interpretação e tradução e ao apoio sob a forma de um subsídio 
para os jovens; 

xx) Algumas das despesas de viagem da proposta dizem respeito ao 
destacamento de jovens dos seus vários países para as suas estações de 
serviço. Embora com a situação da COVID-19, alguns jovens foram 
destacados em formato virtual, esta solução poderia não ser sempre eficaz; 

xxi) A política de quotas está a ser considerada na selecção de jovens voluntários; 

xxii) O aumento orçamental resulta do facto de o departamento ter sido fundido 
com a divisão da juventude;  

xxiii) No que diz respeito ao recrutamento de coordenadores, a Comissão toma 
nota e alinhará com as decisões da reforma; 

xxiv) O OLC esclareceu que a decisão sobre o reforço de capacidades envolve 
também os jovens; 

xxv) Aprecia a delegação do Gana pelo apoio de Promotor do Género ao trabalho 
do Departamento; 
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xxvi) O departamento mobiliza e treina os jovens para que as suas vozes se 
levantem e possam ser vistos como os guardiões do seu desenvolvimento; 

xxvii) O departamento congratula-se com a ideia de destacar jovens para a DCMP 
para apoiar, como medida destinada a atenuar a escassez de tradutores e 
intérpretes;  

xxviii) As actividades onde os pormenores não foram indicados, são actividades 
de apoio aos programas GIMAC e PAWO, e são realizadas através de 
assistência técnica;  

xxix) O departamento tomou nota e acolheu favoravelmente todas as sugestões e 
recomendações feitas pelos Estados-membros. 

Recomendações/Conclusão 

52. Tomou nota da apresentação feita e congratulou-se com o trabalho realizado, 

apesar dos recursos limitados respeitantes ao pessoal; 

53. Solicitou que a direcção tenha em consideração as recomendações feitas 

especialmente para garantir que a promotora e as primeiras damas sejam solicitadas 

para campanhas de sensibilização; 

54. O orçamento foi adoptado tal como apresentado. 

L. Departamento de Informação e Comunicação 

55. O departamento apresentou o projecto de orçamento para apreciação na Sessão 

Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

56. A sessão conjunta teceu os seguintes comentários e observações: 

i) Houve um apoio total ao orçamento com sugestões mínimas; 

ii) Sugestões para instrumentos de comunicação utilizados pela direcção para 
troca de informações, bem como informações relativas à Biblioteca da UA 
sobre o que se passa na biblioteca; 

iii) Pedidos de esclarecimento em termos de custos relacionados com vídeo 
educativo e livros a serem repartidos/desagregados; 

iv) Sugeriu que a Comissão fosse agressiva ao promover a venda da União no 
continente; 

v) Observou com preocupação que os parceiros estavam a atribuir mais fundos 
aos programas do que os Estados-membros; 

vi) Recomendou que os esforços de visibilidade e campanha de sensibilização 
sobre a UA e a Agenda 2063 fossem alargados aos Estados insulares e não 
apenas ao continente. 

vii) Pediu esclarecimento sobre a diferença entre a actividade 1.01, “Promover o 
Mandato da UA e os principais programas”, com um montante de US$ 242.000 
e a estação de televisão da UA. 
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Respostas da Comissão 

57. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) A Direcção tomou nota da resposta que irá analisar sobre a forma de alargar 
o compromisso de cooperação através do Instagram; 

ii) Serão tomadas medidas no sentido de educar os jovens sobre o que 
realmente é a Agenda 2063 e a sensibilização para a educação será 
defendida para se saber mais sobre a UA, o símbolo, o logótipo e outras 
organizações como o BAD, etc; 

iii) Ficou claro que estão em curso consultas com o Departamento de Educação, 
Ciência e Tecnologia com o intuito de ver como os ministérios da educação 
podem ser envolvidos, incluir a Agenda 2063 nos currículos educacionais; 

iv) Confirmou que doravante não há visibilidade das actividades do CRP para os 
cidadãos saberem que o CRP está realmente a fazer, mas a sugestão será 
tida em conta e a direcção verá como tornar as actividades mais visíveis; 

v) Esclareceu que a DCMP era responsável pelas publicações enquanto o DIC 
era responsável pelo fornecimento dos números ISBN das publicações; 

vi) Informou a reunião que o Departamento de Infra-estruturas e Energia 
fornecerá informações sobre a iniciativa Africadot.com; 

vii) Houve uma proposta de que a UA deveria ter as suas próprias estações de 
rádio e televisão, como era há 30 ou 40 anos atrás. A emissão de televisão 
em actividade 1.01 é diferente das estações de televisão em diferentes países; 

viii) Sugestão bem acolhida da Zâmbia em ter pessoas de contacto para a 
imprensa nacional e prometeu envolver cidadãos de Estados insulares para 
visibilidade. 

Recomendações/Conclusão 

58. Tomou nota da apresentação sobre o projecto de orçamento; 

59. Aprovou o orçamento proposto, tal como apresentado; 

60. Instou o departamento a ter em consideração os comentários e observações feitos 

pela sessão conjunta, especialmente sobre visibilidade e utilização de meios de 

comunicação social para promover o mandato da UA e a Agenda 2063. 

M. Gabinete de Serviços de Controlo Interno 

61. O departamento apresentou o projecto de orçamento para apreciação na Sessão 

Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

62. A sessão conjunta proporcionou os seguintes comentários e observações: 

i) Pediu-se esclarecimento sobre a razão por detrás da elevada rotação 
(demissão) do pessoal, conforme observado pela direcção; 
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ii) Pedido de esclarecimento sobre a natureza da conferência, seja ela virtual ou 
presencial; 

iii) Manifestou o sentimento de que a auditoria deveria ser feita internamente; 

iv) Apoiou vigorosamente o orçamento; 

v) Manifestou a preocupação de que o orçamento fosse financiado a 90% pelos 
parceiros, dada a sensibilidade da função e o facto de que esses documentos 
sensíveis não deveriam ser partilhados com os parceiros. 

vi) Sugeriu que uma vez que o montante era relativamente pequeno (186...) os 
departamentos relevantes (Parcerias e Mobilização de Recursos) deveriam 
explorar a possibilidade de o orçamento ser totalmente financiado pelos 
Estados-membros; 

vii) Felicitou o director pelo trabalho bem feito à luz dos desafios decorrentes da 
elevada taxa de demissão, e fez um apelo a Vice-presidente para dar 
prioridade ao pessoal do departamento; 

viii) Questionou a forma como a direcção conseguiu cumprir a sua meta anual 
perante a falta de pessoal; 

ix) Sugeriu que fosse incluído no orçamento um programa informático de 
acompanhamento de casos para acompanhar a forma como o dinheiro foi 
gasto. 

Respostas da Comissão 

63. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Expressou o seu apreço pelo apoio dos Estados-membros ao Orçamento; 

ii) Esclareceu que os seis funcionários se demitiram do Escritório de Auditoria 
Interna de 2018 a 2020 e que as demissões ocorrem principalmente com 
pessoal em contrato a curto prazo que não beneficia de um bom pacote na 
União Africana; 

iii) Confirmou que a OIO faz uma gestão e acompanhamento regulares dos casos 
e que está a trabalhar em estreita colaboração com a MIS no 
acompanhamento das despesas, tal como proposto pelo Gana; 

iv) Esclareceu ainda que a direcção equilibra a sua meta com o número de 
funcionários que possui, estes funcionários trabalham sob pressão e a 
priorização é feita para auditorias urgentes; 

v) Informou a reunião que existe um formato padrão utilizado pelos auditores 
internos, e que os auditores externos também têm o seu formato padrão para 
a realização de auditorias; 

vi) Respondeu à reunião que alguns parceiros exigem um relatório de 
investigação de auditoria quando financiam actividades. Contudo, de acordo 
com a regra, os relatórios só são utilizados para actividades fornecidas pelos 
parceiros, e não para a totalidade do relatório. 
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Recomendações/Conclusão 

64. Tomou nota do orçamento e felicitou o Director pelo esforço envidado. 

65. Adoptou o orçamento. 

66. Solicitou que o Gabinete tomasse nota dos comentários e recomendações da 

reunião. 

67. Solicitou que a Comissão examinasse a forma como os Estados-membros podem 

financiar integralmente o orçamento desta direcção. 

68. Solicitou igualmente ao Gabinete que considere alargar o seu mandato de modo 

a incluir os serviços de auditoria forense como parte do seu trabalho mandatado, em vez 

desses serviços serem subcontratados a empresas de auditoria externa. 

N. Gabinete de Protocolo 

69. O Departamento de Protocolo apresentou o projecto de orçamento para 

apreciação na Sessão Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

70. Na sequência da apresentação, a sessão conjunta fez os seguintes comentários 

e observações: 

i) Pediu esclarecimento sobre pontos contidos na actividade 3.01, Aquisição de 
tapetes cerimoniais, livros de assinaturas de visitantes na ordem de US$ 
15.000, uma vez que já não se realizam reuniões presenciais; 

ii) Pediu esclarecimento sobre a actividade 4.01, “Reuniões de ligação com o 
país anfitrião a cada trimestre”,  na ordem de US$ 37.000, sobre o que 
implicava, especialmente em termos de reuniões de ligação com o país 
anfitrião, bem como a relação entre o Protocolo e o Subcomité de Acordos de 
Acolhimento; 

iii) Uma proposta foi feita para que as reuniões de ligação com o país anfitrião 
sejam alargadas também aos grupos regionais; 

iv) Proposta de que os serviços de Protocolo iniciem uma forma de indução com 
vários adidos protocolares nas embaixadas, no sentido de se familiarizarem 
com as questões orçamentais da União; 

v) Houve necessidade de se incluir uma rubrica orçamental para os funcionários 
do protocolo que acompanham o Presidente em missões oficiais, bem como 
as reuniões de coordenação intercalares; 

vi) Foi feito um pedido para se saber se a lista diplomática de membros de todas 
as missões permanentes foi actualizada e levada ao conhecimento de todos 
os Estados-membros; 

vii) No que diz respeito à falta de pessoal do Gabinete de Protocolo, procurou-se 
esclarecimento sobre o fim do mandato dos funcionários protocolares 
destacados para Acra e Lesoto, respectivamente; 
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viii) A linha 2.01, “Manual de Protocolo da UA” na ordem de US$ 12.000, relativo 
à tradução do Manual de Protocolo poderia ser feita internamente e deveria 
ser retirada do orçamento; 

ix) O custo de produção do passaporte não consta da proposta; 

x) O Departamento deve recorrer a pessoal responsável pela produção de 
passaportes, para treinar o pessoal que será responsável pela função na 
direcção de serviços de protocolo; 

xi) Foi necessária uma repartição detalhada dos US$ 25.000 adicionais 
solicitados para a formação do pessoal de protocolo na produção de 
passaportes, e se aprovados, devem ser fornecidos pelos fundos dos 
Estados-membros e não pelos PI. 

xii) Foi feita uma proposta de transferência de todos os artigos recorrentes para 
o orçamento operacional; 

xiii) Os serviços protocolares foram incentivados a recorrer aos serviços de jovens 
voluntários e estagiários, para apoiar as suas actividades; 

xiv) O protocolo deveria incluir a produção de bandeiras para o seu orçamento; 

xv) Pediu-se esclarecimento sobre a qualidade dos passaportes, especialmente 
em termos de normas internacionais, tendo em consideração questões 
relacionadas com a segurança; propôs-se que a Comissão procurasse obter 
a perícia dos serviços de imigração dos Estados-membros; 

xvi) Foi solicitado a disponibilidade dos serviços protocolares da UA no aeroporto 
do país anfitrião, a fim de ajudar os diplomatas sempre que houvesse 
problemas a resolver; 

xvii) É necessário dispor de um manual de protocolo e os Estados-membros devem 
ser consultados para a elaboração do referido manual 

xviii) A lista diplomática deve ser regularmente actualizada e disponibilizada numa 
página dedicada no sítio web da UA; 

xix) As actividades relacionadas com a tradução e interpretação devem processar-
se de forma centralizada na DCMP; 

xx) Houve necessidade de um protocolo para assegurar que as preocupações 
dos Estados-membros fossem abordadas durante as reuniões de 
coordenação entre a Comissão e o Subcomité de o acordo de sede; 

Respostas da Comissão 

71. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) O departamento de serviços do protocolo está incumbido de manter uma lista 
actualizada de todos os Chefes de Estado e de Governo, Ministros dos 
Negócios Estrangeiros e Embaixadores, Representantes Permanentes 
acreditados junto da UA; 
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ii) O departamento entrará em contacto com o país anfitrião sobre todas as 
recomendações feitas pela reunião em assuntos que afectem os diplomatas 
acreditados junto da UA; 

iii) O orçamento de impressão contido na proposta baseou-se em consultas com 
a DCMP, que salientou que os documentos com mais de 10 páginas deveriam 
ser pagos, daí a necessidade de atender à impressão; 

iv) O orçamento para a impressão veio por recomendação da DCMP de que 
qualquer documento com mais de 10 páginas deveria ser terceirizado; 

v) A decisão sobre o destacamento de pessoal foi tomada numa base de 6 
meses; até agora, o pessoal dos serviços do protocolo destacado, estão no 3º 
mês de serviço, após os quais regressarão à Sede;  

vi) O departamento estabelecerá a ligação com o PBFA no que diz respeito às 
actividades a transferir para o orçamento operacional; 

Recomendações/Conclusão 

Nas conclusões, a Sessão Conjunta fez o seguinte cometário: 

72. Tomou nota da apresentação feita. 

73. Aprovou o orçamento proposto e convidou a Comissão a assegurar que as 

actividades relacionadas com as despesas estatutárias fossem transferidas para o 

orçamento da operação. 

74. Solicitou ao departamento que procedesse à revisão da sua apresentação, com 

base nos comentários e observações feitas. 

75. Também solicitou que todos os manuais de protocolo fossem disponibilizados o 

mais rapidamente possível no sítio web da UA. 

76. Por outro lado, solicitou ao PBFA que trabalhasse com os serviços de protocolo 

em torno da discriminação pormenorizada do pedido adicional de US$ 25.000 e 

submetesse à consideração da Sessão Conjunta. 

 

O. Ética, Integridade e Normas  

77. A apresentação foi feita pelo Secretário ao Tribunal Administrativo. 

Comentários da Sessão Conjunta 

78. Na sequência da apresentação, foram feitos comentários e observações, a saber: 

i) O orçamento proposto contém custos relacionados com viagens, assim como 
custos de interpretação e tradução, pedido de racionalização; 

ii) A actividade 1.01 na ordem de US$ 7.831 implica formação, procura de 
esclarecimento sobre a necessidade dessas formações; 

iii) Solicitou também esclarecimento sobre as razões para o aumento dos casos 
a serem julgados. 
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iv) Solicitou que a Comissão tomasse medidas que ajudassem a reduzir o 
número de casos, e a sensibilização levada a cabo pelo departamento para 
assegurar o cumprimento das regras e regulamentos; 

v) Propôs-se a realização virtual de sessões do Tribunal Administrativo; 

vi) Orçamento apresentado com lacunas; necessidade de se efectuarem cortes 
para garantir que não haja lacunas; 

vii) Eliminar a actividade 1.02, sobre a apreciação e tratamento de reclamações 
na ordem de US$ 7.801; 

viii) Clareza sobre as razões para a organização de sessões extraordinárias 
enquanto que as sessões ordinárias não são organizadas; 

ix) Todos os casos pendentes a serem julgados devem ser esclarecidos; 

x) Os números contidos no relatório da AMERT eram diferentes dos que constam 
do relatório apresentado aos Estados-membros, precisam de ser 
harmonizados; 

xi) A necessidade de realização de um seminário de sensibilização foi enfatizada 
especialmente com a ética, conflito de interesses, assédio; 

xii) Pediu esclarecimento sobre se os casos actuais tinham litígios;  

xiii) Pediu que se confirmasse se havia capacidade suficiente de recursos 
humanos para a realização dos projectos declarados; 

Respostas da Comissão 

79. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) A DCMP subcontrata a tradução de documentos que excedam 12 páginas; 

ii) O custo das formações diz respeito às sessões dos juízes internacionais 
organizadas para a troca de experiências; 

iii) Os custos relacionados com as viagens são para os juízes do tribunal, que 
prestam serviços não remunerados, têm de viajar da sua base para a sede da 
UA, e estão a ser pagos bilhetes, honorários/Ajudas de Custo Diarias; 

iv) Quanto aos elogios do pessoal, o departamento ainda não tinha sido criado e 
havia um gabinete dedicado à resolução de litígios, etc; 

v) Algumas das actividades em falta foram ordenadas por decisão do Conselho 
Executivo; 

vi) As discrepâncias em número são resultados de actividades em falta, uma vez 
eliminadas, serão as mesmas; 

vii) Estão a ser organizadas sessões presenciais para evitar preocupações de 
informação interligada, uma vez que o Tribunal lida com questões de natureza 
confidencial; 

viii) Ética e Integridade foram fundamentais para as funções globais de toda a 
União, sendo por isso críticas para as aspirações da Agenda 2063; 
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ix)  A revisão do estatuto será feita em Outubro de 2021; 

Recomendações e Conclusão 

80. Tomou nota do relatório, e felicitou o departamento; 

81. Reconheceu a importância do Departamento e incentiva-o a fazer mais para tratar 

das reclamações de modo a se evitarem litígios; 

82. Apoiou o orçamento proposto com a racionalização dos custos de tradução e 

interpretação; 

P. Gabinete do Secretário da Comissão 

83. A apresentação foi feita pelo Secretário Interino da Comissão 

Comentários da Sessão Conjunta 

84. Foram feitos os seguintes comentários e observações: 

i) O custo de pessoal contido na proposta era recorrente e deveria passar para 
a Gestão de Recursos Humanos; 

ii) Pediu esclarecimento sobre os custos de tradução e interpretação contidos no 
orçamento.  

iii) A actividade 1.01 na ordem de US$3.552 sobre as reuniões dos Directores 
pode ser transferida para o orçamento operacional; 

iv) O ponto 2.02 na ordem de US$ 19.008, deve ser transferido para a DCMP 
com a cláusula de que a DCMP deve dar prioridade a todos os pedidos de 
tradução e interpretação do OSC; 

v) A questão da falta do pessoal foi motivo de preocupação; 

vi) A DCMP deve utilizar recursos internos para assegurar serviços de tradução, 
independentemente da dimensão da documentação; 

vii) O OSC foi solicitado a abordar a documentação, recursos humanos, bem 
como questões de conectividade; 

viii) Havia necessidade de fazer uma reestruturação completa do Gabinete. Foi 
recomendado que fosse dada prioridade ao OSC para o recrutamento de 
pessoal, a fim de reforçar o Gabinete; 

ix) O pessoal sob as actuais posições de curto prazo precisa de ser regularizado 
de acordo com o Regulamento de Pessoal; 

x) Pediu-se esclarecimento sobre a disponibilidade orçamental para a língua 
espanhola; 

xi) O formato do relatório da Comissão deve ser normalizado; 

xii) Uma vez que o OSC é um gabinete estratégico e que o trabalho tem de ser 
feito, é vital que o orçamento de interpretação e tradução fosse mantido no 
seu orçamento como uma isenção; 
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xiii) Havia um consenso geral de que o orçamento deveria ser aprovado tal como 
apresentado. 

Respostas da Comissão 

85. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Expressou o seu apreço pelo apoio prestado ao OSC; 

ii) Destacou a importância do Oficial de Comunicação que não só cobre 
questões estratégicas confidenciais, mas vai além da perícia contida nos seus 
TdR, para ajudar o Gabinete no seu trabalho diário; 

iii) No que diz respeito à conectividade da Internet, o OSC informou sobre o 
pessoal dedicado do MIS e do país anfitrião que apoia regularmente a 
Comissão e os Estados-membros com as referidas questões de 
conectividade; 

iv)  Relativamente à disponibilidade de fundos para a língua espanhola, as 
reuniões foram informadas de que um protocolo ainda precisa de ser ratificado 
e o Acto Constitutivo alterado para incluir o espanhol como língua de trabalho 
da UA; 

Recomendações/Conclusão 

86. Tomou nota da apresentação feita. 

87. Felicitou o Secretário Interino da Comissão pelo seu empenho e dedicação no 

bom trabalho que está a ser feito com os recursos limitados que estão a ser utilizados. 

88. Aprovou o orçamento proposto com emenda para transferir actividades 

identificadas para o orçamento operacional. 

89. Apelou à Comissão no sentido de assegurar que o gabinete fosse devidamente 

dotado em termos de recursos humanos. 

90. A Comissão deve assegurar que sejam disponibilizados serviços de tradução para 

o OSC. 

Q. Gestão de Parcerias e Mobilização de Recursos 

91. O Director Interino da Divisão de Parcerias e Mobilização de Recursos apresentou 

o orçamento de US$ 10.282.033 para consideração pela Sessão Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

92. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e: 

i) Os Estados-membros questionaram sobre o quadro geral de pessoal a curto 
prazo para permitir solucionar a questão das quotas; 

ii) Proposta de adopção do orçamento e apreciação da direcção para a Agenda 
2063. No entanto, é ideal utilizar tradutores internos em vez de tradutores 
externos; 
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iii) Informou a reunião que qualquer nova parceria deve ser cuidadosamente 
interrogada pelos Estados-membros antes do compromisso final com os 
parceiros. Por conseguinte, devem ser recrutados novos negociadores 
experientes; 

iv) Solicitou o número total de funcionários financiados pelos parceiros e a 
racionalidade da actividade 1.02 na ordem de US$ 33.000, uma vez que esta 
terá lugar em Adis Abeba. 

Respostas da Comissão 

93. A direcção deu a seguinte resposta: 

i) Agradeceu aos Estados-membros o apoio ao orçamento apresentado e 
informou que a Direcção de Gestão de Recursos Humanos irá responder 
relativamente ao pessoal a ser recrutado.  

ii) Explicou que a duração do contrato era de 2 anos para o pessoal financiado 
pelos parceiros, mas que agora é de 1 ano em consulta com a Direcção de 
Gestão de Recursos Humanos. Todo o pessoal da categoria de Serviços 
Gerais (SG) foi despedido, tal como recomendado pelos parceiros. 

iii) Explicou também que não foi assinado qualquer Memorando de Entendimento 
sem o envolvimento dos Estados-membros.  

iv) Relativamente à Agenda 2063, a função da direcção está na área da 
mobilização de recursos para a agenda.  

v) Esclareceu que a Expo 2020 não é apenas sobre os Emirados Árabes Unidos, 
mas uma ocasião em que os campeões do mundo se encontram para discutir 
negócios e será uma oportunidade para tornar a África mais visível. 

Recomendações/Conclusão  

94. Tomou nota da apresentação e felicitou a direcção pelos serviços prestados; 

95. Adoptou o orçamento com alterações para incluir comentários e observações dos 

Estados-membros. 

96. O Regulamento do Pessoal deve ser aplicado no processo de recrutamento de 

pessoal a curto prazo. 

R. Gabinete da Vice-presidente  

97. A Comissão apresentou um projecto orçado em US$ 353.784.00 para o ano de 

2022. 

Comentários da Sessão Conjunta  

98. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações 

i) Propôs que a actividade 3.05, “Implementação Eficaz do Mandato do F15” na 
ordem de US$ 30.000 fosse transferida para o Secretariado dos F15; 

ii) Actividade 4.01 - deve ser executada através de memorandos administrativos 
e não requer qualquer orçamento; 
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iii) No ponto 4.04, “Programa Conjunto da UNECA” na ordem de US$ 18.000, a 
reunião procurou obter esclarecimentos sobre o apoio que a Comissão presta 
ao programa conjunto com a UN-ECA, e quais as actividades que apoiou; 

iv) Actividade 6.01, de mobilização das partes interessadas dos EUA na ordem 
de US$ 57.422, pode passar para as parcerias; 

v) Na página 24, no ponto 1.01, "Processo de conclusão coordenada de Outros 
grupos de reformas” na ordem de US$ 48.000, foi questionada a razão pela 
qual o orçamento para consultor estava a ser solicitado quando o orçamento 
suplementar sobre o mesmo foi aprovado para as reformas; 

vi) Solicitou que o ponto 6.04, Desenvolvimento das Capacidades Institucionais, 
fosse realizado internamente; 

vii) O orçamento deveria ser racionalizado; 

viii) O orçamento para o Gabinete da Vice-Presidente, tal como o do Gabinete do 
Presidente, deve ser integralmente financiado pelas contribuições dos 
Estados-membros; 

ix) Propôs que o ponto 3.05 na ordem de US$ 30.000, sobre o mandato do F15 
fosse cumprido com recurso a peritos internos; 

x) Propôs a transferência do ponto 2.02 sobre as “reclamações do pessoal de 
base” na ordem de US$ 15.000, para o Departamento de Ética; 

xi) Deve ser introduzida a planificação da gestão de tesouraria; 

xii) Observou que o ponto 5.03, sobre o “Reforço das capacidades da equipa de 
redacção”, não lhe foi atribuído qualquer orçamento e sugeriu que fosse 
financiado; 

xiii) Pediu esclarecimento sobre o ponto 6.02, sobre “Liderança de actividades de 
análise de riscos ou oportunidades", sobre o significado do honorário regular 
e a quem deve ser pago; 

xiv) A contratação de consultores não foi incentivada, uma vez que estes não 
concordaram em contratá-los para os Regulamento Financeiro e 
Regulamento de Pessoal; 

xv) Pediu esclarecimento sobre a importância do Retiro a Bahir Dar para analisar 
a implementação do Relatório de Auditoria; 

xvi) Observou alguns elementos de duplicação e propôs que o orçamento fosse 
reduzido em 20-30%; 

xvii) O orçamento apresentado não observou a natureza de austeridade do 
orçamento. 

Respostas da Comissão 

99. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Esclareceu que o Gabinete presta supervisão aos departamentos a nível 
político.  
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ii) Como parte da implementação da reforma, foi necessário que o Gabinete da 
Vice-Presidente realizasse viagens a diferentes órgãos para conhecer melhor 
as questões. 

iii) No ponto 6.01, sobre o apoio aos Escritórios Regionais na ordem de US$ 
52.500, era necessário contactar os Escritórios Regionais da UA e abordar 
questões pendentes. 

iv) Esclareceu que o Escritório não estava presente para micro gerir o 
departamento, mas sim para providenciar uma supervisão de alto nível no 
sentido de os apoiar no seu bom desempenho.  

v) O projecto proposto era uma fundação para o escritório enquanto tal, era muito 
importante que se realizasse;    

vi) Esclareceu que o ponto 3.03, sobre os “Procedimentos Operacionais Padrao 
para a operacionalização do Regulamento Financeiro e do Regulamento de 
Pessoal” na ordem de US$ 24,300, não era sobre o Regulamento de Pessoal 
nem sobre o Regulamento Financeiro, mas sim sobre a elabioração de 
procedimentos operacionais padrão. Assim sendo, havia a necessidade de 
um profissional externo para elaborar os procedimentos; 

vii) Relativamente às questões de consultores e reuniões foi explicado que não 
houve mais de cinco consultores, nem mais de cinco reuniões; 

viii) Apelou-se aos Estados-membros para darem ao escritório os benefícios da 
dúvida em vez da microgestão; 

ix) Garantiu a reunião que o Gabinete racionalizaria o seu orçamento e faria com 
que alguns itens passassem para o orçamento operacional, excepto o do 
Gabinete da Vice-Presidente. 

Recomendações/Conclusões 

100. A sessão conjunta tomou nota da apresentação e congratulou-se com o trabalho 

que o Gabinete está a desenvolver. 

101. Adoptou o orçamento com pequenas alterações. 

102. O Gabinete foi solicitado a racionalizar o seu orçamento. 

S. Apresentação pelos Serviços de Apoio à Operação 

103. O projecto de orçamento para os Serviços de Apoio à Operação para a apreciação 

da Sessão Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

104. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Pediu esclarecimento sobre o salário do Coordenador do Evento. 

ii) Incentivou o OSS sobre a utilização de Jovens para inovações. 

iii) O operador da Empilhadora tem de ser contratado não treinado;  
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iv) Os artigos impressos devem ser retirados;  

v) A formação deve ser virtual; 

vi) Os orçamentos de viagem devem adoptar as tarifas da UA; 

vii) A interpretação e tradução devem ser fornecidas internamente;  

viii) Proposto o adiamento da compra de cinco veículos até que a austeridade seja 
levantada. 

ix) Racionalizar US$ 120.000 para o scanner de lazer rápido e também US$ 
42.000 para o Coordenador de Eventos. 

x) Quis saber a possibilidade de se obter financiamento dos parceiros 
internacionais, uma vez que foram atribuídos US$ 36.000 aos parceiros.  

xi) Solicitou que a Comissão actualizasse a reunião até ao momento em que iria 
rescindir progressivamente o contrato com os chineses de manutenção dos 
edifícios da Comissão;  

xii) Pediu esclarecimento sobre a razão pela qual a Comissão pretendia Rever a 
Política de Viagens, quando esta foi aprovada recentemente;  

xiii) Queria saber por que razão o departamento orçamentou a introdução do 
sistema de localização de bilhetes e reembolsos (TARTAR) que aparece na 
página 97, ponto 2.06; 

xiv) Quis saber se o orçamento para a substituição dos veículos (ponto 2.02) na 
ordem de US$ 100.000, seria proveniente do Fundo de Manutenção;; 

xv) Foi solicitada uma explicação sobre a dotação para a aquisição de 50 painéis 
solares ao preço de US$ 50.000; 

xvi) Quis saber se um material que tinha passado o seu tempo de vida útil e se 
depreciava, a Comissão ainda os guardou para reaproveitamento;  

xvii) Propôs que o orçamento para os dispositivos GPS fosse transferido para 
parceiros;  

xviii) O departamento poderia utilizar o empreendedorismo juvenil africano para 
painéis GPS  

Respostas da Comissão 

105. A Comissão deu a seguinte resposta:  

i) O Governo da China concedeu à Comissão US$ 1 milhão por ano para 
manutenção; assim sendo, se a União Europeia tivesse que assumir a 
manutenção do edifício, deveria estar pronta a fornecer os US$ 1 milhões 
anuais para o efeito;   

ii) Explicou que uma vez aprovado o novo Regulamento de Pessoal, este teria 
impacto na política de viagens; por conseguinte, só seria adequado proceder 
também à sua revisão;  
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iii) Explicou que os parceiros internacionais não estarão interessados em renovar 
os edifícios. Estão em curso tentativas de parceria com uma empresa local 
em Adis Abeba, para reabilitar os edifícios; 

iv) O scanner foi necessário, uma vez que facilitou o processo de inventário;  

v) Explicou que o GPS devia ser instalado em 21 veículos e 17 geradores, a fim 
de os monitorizar diariamente a um custo de US$ 120.000;  

vi) Concordou em reduzir o custo de consultoria, diminuindo a duração da 
consultoria;  

vii) Acordou que a formação para bilhetes de transporte poderia ser feita em 
formato virtual, mas o projecto em si era ideal para a economia de custos; 

viii) Os painéis solares iriam ser adquiridos a fim de complementar a corrente 
eléctrica da rede e poupar custos. A Comissão estava a gastar US$ 8,800 por 
mês em contas de energia eléctrica. Os painéis solares reduziriam esse custo 
drasticamente.  

ix) Confirmou que não havia nenhuma rubrica para despesas de capital (capex) 
no orçamento; 

Recomendações/Conclusões 

106. A sessão conjunta toma nota da apresentação e felicita o departamento. 

107. O Departamento deve racionalizar as rubricas orçamentais e rever os custos 

108. O orçamento é adoptado após alterações, conforme sugerido pelos Estados-

membros 

T. Planificação de Recursos Empresariais 

109. A Comissão apresentou o projecto de orçamento para apreciação na Sessão 

Conjunta para apreciação.  

Comentários e observações da Sessão Conjunta 

110. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Quis saber se a questão do controlo de qualidade não foi considerada quando 
o sistema SAP foi adquirido.  

ii) Pediu esclarecimentos sobre os US$ 300.000 orçamentados para garantia de 
qualidade;  

iii) Recordou as conclusões da auditoria forense de que havia subsistemas no 
SAP que não estavam a ser utilizados;  

iv) Quis saber para que serviam os US$ 2,4 milhões para o SAP Hanna, tendo 
sugerido que o referido orçamento deveria ser repartido por um período de 
três anos.  

v) Quis saber se os fundos provenientes dos parceiros eram uma subvenção ou 
facilidade de crédito. 
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vi) Quis saber se os US$ 2,1 milhões estavam para além da aquisição do sistema 
SAP Hanna. 

vii) Houve a necessidade de fundir o SAP na Sede e o AUDA NEPAD 

Respostas da Comissão 

111. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) O SAP está operacional desde 2009 e o sistema é actualizado regularmente 
acrescentados ou melhorados conforme necessário. 

ii) A Comissão está a trabalhar para ter uma plataforma para toda a União 
Africana; 

iii) A aquisição de um aplicativo será efectuada através de um concurso público 
em que os Estados-membros participam; 

iv) Foi relatado que o sistema tinha um módulo para relatório preditivo; 

v) Uma solução de nuvem está a ser ponderada para substituir o centro de dados 

Recomendações/Conclusão 

112. Tomou nota da apresentação e solicitou que o orçamento fosse racionalizado;  

113. O orçamento foi adoptado. 

U. Gestão do Sistema de Informação 

114. A Comissão apresentou à Sessão Conjunta o projecto de orçamento para 

apreciação. 

Comentários da Sessão Conjunta 

115. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Os Pontos n.º 3 e n.º 4, sobre o “Melhoria da Tecnologia do Centro de Dados” 
na ordem de US$ 235.000, aparecem no orçamento de Planificação de 
Recursos Empresariais, que acabou de ser discutido e propõe que o trabalho 
dos dois departamentos seja alinhado;  

ii) Procurou obter garantias da Comissão sobre a segurança do sistema caso o 
seu orçamento fosse totalmente financiado com fundos de parceiros; 

iii) Propôs a racionalização dos pontos 3.01, 3.03, "Implementação de Soluções 
Inovadoras” na ordem de US$ 485.000, e 4.01, sobre a "Implementação de 
ferramentas de tomada de decisão” na ordem de de US$ 60.000, ao abrigo da 
IMIS; 

iv) Pediu esclarecimento sobre se a aquisição dos artigos se baseava na marca 
de referência estabelecida; 

v) Quis saber se existia alguma sinergia entre a Planificação de Recursos 
Empresariais e a Gestão do Sistema de Informação.  

vi) Solicitou informações se a Comissão tivesse preparado endereços 
electrónicos para os Estados-membros. 
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vii) Quis saber o que faz a Comissão com o equipamento descartado, como por 
exemplo, computadores; 

viii) Louvou o departamento pelo trabalho realizado para o sistema de votação 
electrónica; 

ix) Observou que os pontos 3.01, 3.02, 4.01 sobre Sistemas Integrados de 
Informação, num total de US$ 545.000, pareciam sobrepor-se às de Gestão 
de Recursos Empresariais, e deveriam ser racionalizados. 

x) Pediu esclarecimento sobre o ponto 1.01 “Elaboração, revisão e 
implementação de políticas mais claras” na ordem de US$ 50.000, na página 
98 sobre quem iria elaborar as políticas. 

Respostas da Comissão 

116. A Comissão respondeu da seguinte forma: 

i) As actividades não eram as mesmas que as de Planificação de Recursos 
Empresariais, os dois departamentos partilham prioridades, uma vez que 
eram o mesmo departamento antes da divisão; 

ii) O financiamento do Banco Mundial e de todos os outros Parceiros 
Internacionais é feito sob a forma de subvenção; 

iii) Explicou que os computadores foram adquiridos em 2015 e só foram 
substituídos uma única vez em 2020; 

iv) Garantiu a reunião que o MIS trabalha incansavelmente com o intuito de 
manter os sistemas informáticos da UA a salvo de piratas informáticos; 

v) Confirmou que a Comissão preparou um endereço de correio electrónico por 
cada missão diplomática. 

Recomendações/Conclusões 

117. Tomou nota da apresentação e felicitou o departamento pelo excelente trabalho. 

118. Solicitou à Comissão que alinhasse as actividades de Planificação de Recursos 

Empresariais e do Gestão do Sistema de Informação, sempre que possível; 

119. O orçamento foi adoptado, com alterações. 

V. Direcção dos Serviços Médicos e de Saúde 

120. O orçamento da Direcção de Serviços Médicos e de Saúde de 2022 foi 

apresentado pelo Director Interino. 

Comentários da Sessão Conjunta 

121. No seguimento da apresentação, a Sessão Conjunta fez os seguintes comentários 

e observações: 

i) Apoiou o Orçamento e assinalou a importância do trabalho do Centro Médico 
para todas as Embaixadas da UA.  
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ii) Procurou obter esclarecimento quanto à razão pela qual a CUA tomou apenas 
1 esfregaço, enquanto as clínicas privadas fazem 4 esfregaços e que houve 
casos em que houve resultados positivos falsos e no dia seguinte registou-se 
um resultado negativo. 

iii) Questionou as razões para os desafios dos atrasos no fornecimento ao Centro 
Médico. 

iv) Instou a Comissão a melhorar a relação entre o governo anfitrião e as 
questões médicas e de saúde. 

v) Pediu esclarecimento sobre o montante apresentado no documento de US$ 
240.000 e o apresentado pelo Director Interino, de US$ 189.000 

vi) Manifestou preocupação quanto ao modesto orçamento apresentado pelos 
Serviços Médicos, tendo solicitado que mais orçamento fosse acrescentado 
aos esforços de resposta da COVID-19. 

vii) Interrogou-se sobre a razão pela qual as sessões de sensibilização apenas 
estavam a destinar-se à região ocidental. 

viii) Louvou o trabalho do departamento durante a pandemia da COVID-19 e as 
realizações assinaladas. 

ix) Reconheceu a melhoria do sistema de serviço médico electrónico no Centro 
Médico da UA. 

x) Pediu esclarecimento sobre a actividade de sensibilização do pessoal da UA 
quanto ao motivo pelo qual tinha orçamento para deslocações. 

Respostas da Comissão 

122. A Comissão deu a seguinte resposta 

i) Informou que o Laboratório da UA e o PANVAC foram certificados pelo 
Instituto de Saúde Pública da Etiópia e reconhecidos/acreditados por várias 
instituições de saúde; 

ii) A lista de compras foi apresentada aos fornecedores, mas se estes não 
tiverem os fornecimentos, poderá atrasar a prestação do serviço; 

iii) O desalfandegamento leva pelo menos 14 dias, em comparação com as 
facilidades de saúde privadas e as Nações Unidas que levam 2 ou 3 dias a 
desalfandegar as mercadorias do porto; 

iv) Declarou que o laboratório do PANVAC foi certificado pelas Instalações 
Públicas Etíopes e tem certificação ISO de nível 4 ou 5; 

v) Indicou que o teste PCR demora no mínimo 4 horas, e que era fiável; 

vi) Explicou que os US$ 240.000 foi o orçamento inicial que mais tarde sofreu 
uma redução para US$ 198.000 na sequência da sessão interna de pré-
orçamento. A actividade cancelada foi o Dia Mundial da Ajuda, que decorrerá 
em formato virtual; 
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vii) As provisões médicas têm de ser autorizadas pelas autoridades médicas 
etíopes e o desalfandegamento leva 2 semanas no aeroporto. 

Recomendações/Conclusão 

123. Tomar nota da apresentação do orçamento da Direcção dos Serviços Médicos e 

de Saúde. 

124. Felicitar todo o Departamento Médico pelo excelente trabalho realizado. 

125. O Orçamento é adoptado com algumas alterações 

W. Desenvolvimento Económico, Comércio, Indústria e Minas 

126. O Orçamento de 2022 foi apresentado pelo Director Adjunto de Desenvolvimento 

Económico, Comércio, Indústria e Minas. 

Comentários da Sessão Conjunta 

127. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Reiterou que os orçamentos de interpretação e tradução deveriam ser 
transferidos para a DCMP. 

ii) Reconheceu que o grande número de consultores reflectido no departamento 
era desnecessário e deveria ser racionalizado. 

iii) Solicitou que a actividade de sensibilização para a ratificação fosse transferida 
para o Conselheiro Jurídico. 

iv) Perguntou por que razão o departamento pretendia gerar relatórios que 
também foram publicados pelo sistema das Nações Unidas. 

v) Perguntou sobre a racionalização do número de reuniões que devem ser 
organizadas todas em linha. 

vi) Solicitou a operacionalização imediata do Centro de Minerais Africanos na 
Guiné e a afectação do orçamento em 2022. 

vii) Manifestou preocupação quanto ao número de consultores no orçamento dos 
departamentos e solicitou a racionalização. 

viii) Preocupado com o montante de US$ 146.000 para a preparação do relatório, 
e precisava de saber o seu destino. 

ix) Na actividade 2.01, sobre o reforço da Capacidade de Exportação por parte 
dos Estados-membros da UA na ordem de US$ 101.700, manifestou 
preocupação quanto à sua implementação, uma vez que os Estados-
membros estavam também a trabalhar na mesma matéria. 

x) Observou que os consultores estavam a consumir quase 70% do orçamento 
e solicitou que o montante fosse revisto em baixa, uma vez que as actividades 
orçamentadas podiam ser executadas internamente por funcionários. 

xi) Desafiou o departamento a ser mais ambicioso no ponto 1.02 sobre a defesa 
de interesses na assinatura dos instrumentos jurídicos. 
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xii) Sustentou que a expressão “actores não estatais” não era apropriada, tal 
como reflectida no documento, e deveria ser substituída. 

xiii) Solicitou a harmonização das actividades com AUDA - NEPAD e da ZCLCA 
em várias rubricas orçamentais. 

xiv) Pediu esclarecimento sobre o que representava as “ Sextas-feiras da 
Comissão”. 

xv) Propôs se a Comissão poderia entretanto acomodar AMDC como foi o caso 
com a ZCLCA 

xvi) Instou a Comissão a considerar a possibilidade de designar um promotor 
político para a função mineira em África. 

xvii) Instou o departamento a transferir todos os custos de interpretação e tradução 
para a DCMP. 

xviii) Assinalou que não foi tomada qualquer acção pela CUA para a 
operacionalização da AMDC na Guiné Conacri. 

xix) Solicitou a realização de consultoria internamente para evitar a duplicação de 
custos, uma vez que 75% do orçamento está relacionado com consultorias, 
tendo proposto a racionalização de todas as consultorias.  

xx) Propôs igualmente que se apoiasse o orçamento com um aviso para 
racionalizar o orçamento e transferir os custos de tradução e interpretação 
para a DCMP.   

xxi) Apoiou o estabelecimento da observação das trocas comerciais e a 
operacionalização da AMDC. 

Respostas da Comissão 

128. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Informou a reunião que a realização de investigação era essencial para as 
perspectivas externas de apoio às publicações. 

ii) A defesa não era apenas para o campeão, mas para os Estados-membros a 
nível local. Tratava-se de uma questão política e não de uma abordagem 
técnica. 

iii) É um serviço técnico para trabalhar com o Banco Central da Nigéria para a 
criação do Banco Central Africano, juntamente com o Fundo Monetário 
Africano. Todas as instituições financeiras africanas têm de ser harmonizadas 
em consonância com o Banco Central Africano. O pagamento electrónico foi 
apresentado ao CTE para consideração. Existem CTE em materia de 
Finanças e Integração, e CTE em Comércio e Indústria.   

iv) Esperava-se que a transferência destes custos de tradução e interpretação 
para a DCMP não ultrapassasse o tecto da Direcção. 

v) Está pendente uma visita de trabalho à Guiné Conacri relativamente à 
ratificação e operacionalização do centro. 
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vi) Quando se trata de investigação e políticas, é necessário um consultor externo 

vii) Internamente, produzimos uma série de relatórios 

viii) Sublinhou a questão da racionalização. A ratificação é uma questão de 
política, não um assunto político 

ix) O CRP pode servir de elo de ligação entre a Comissão e os Estados-membros 
no que tange a ratificação dos instrumentos; no entanto, estamos abertos à 
interpretação do parecer jurídico 

x) A estratégia dos Ministros das Finanças sobre a União Monetária deve ser 
apresentada à Cimeira para adopção 

xi) Se transferirmos todo o montante da tradução e interpretação, então o limite 
máximo do Orçamento tem de ser revisto para cima 

xii) Seria difícil contratar serviços de interpretação com urgência se os fundos 
estiverem com a DCMP. 

xiii) A ratificação do Centro Mineiro - apenas 2 países ratificaram-no. Não houve 
base legal para o Centro. 

xiv) Temos um plano para impulsionar a questão da ratificação e exortar os 
Estados-membros a acelerar a ratificação. 

xv) O Departamento tem um importante mandato em matéria de desenvolvimento 
económico, comércio, indústria e exploração mineira e existem apenas 5 
funcionários regulares. 

xvi) Solicitámos que alguns dos fundos eram necessários para os artigos não 
financiados dos Estados-membros. 

Recomendações/Conclusão 

129. Tomou nota da apresentação do orçamento pelo departamento. 

130. Os pontos relacionados com orçamentos para tradução e interpretações devem 

ser transferidos para a DCMP. 

131. Solicitou ao departamento no sentido de racionalizar o orçamento e fazer os 

ajustamentos necessários, concentrando-se no Centro Africano de Desenvolvimento de 

Minerais e atribuindo orçamento ao Centro para efeitos de ratificação.. 

132. Permitiu ao departamento tempo para obter financiamento até Agosto de 2021. 

133. O orçamento foi adoptado, dependendo da mobilização de fundos para suprir a 

lacuna até Agosto de 2021. 

134. Incentivado a trabalhar com o Promotor da UA a fim de atingir o mais alto nível de 

eficiência. 
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X. Gabinete de Segurança e Protecção  

Comentários da Sessão Conjunta 

135. Na sequência da apresentação, a Sessão Conjunta fez os seguintes comentários 

e observações: 

i) Questionou-se sobre a rubrica de custos de tempo de transmissão destacada 
no Orçamento. 

ii) Pediu o alinhamento nas rubricas orçamentais do departamento. 

iii) Apoiou o orçamento tal como apresentado. 

iv) Concordou com a aquisição do equipamento, mas a capacidade do pessoal 
precisava de estar presente. 

v) Perguntou por que razão houve uma redução do orçamento de US$ 644.000 
para US$ 467.000.  

vi) Constatou que o orçamento do sistema de detecção de incêndios foi muito 
exagerado, e exigiu que fosse racionalizado. 

vii) Pediu esclarecimento sobre a rubrica orçamental 1.03, sobre a Instalação de 
pilaretes elevatórios na entrada principal da sede na ordem de US$ 100.000, 
e o seu alinhamento.  

viii) A Rubrica 1.02, "Instalação e integração do sistema de detecção de incêndio" 
deve ser esclarecida e a razão pela qual o montante foi de US$ 100.000. 

ix) Solicitou a transferência da rubrica orçamental 2.01 na ordem de US$ 3.360, 
de equipamento de comunicação via rádio, para o orçamento operacional. 

x) Esclarecimento sobre o montante global e a razão pela qual houve redução 

Respostas da Comissão 

136. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) O estabelecimento dos sistemas de detecção nos edifícios da Sede C e B será 
na entrada e saída principal como 2 projectos e orçado em US$ 120.000. 

ii) As rampas de velocidade foram instaladas pelo governo etíope e a Comissão 
estava a instalar e erguer dissuasores nos portões principais de entrada e 
saída da Sede, para evitar a entrada forçada de veículos e ataques VBIED. 

iii) O sistema de alarme de incêndios no antigo edifício era enorme. O sistema 
anterior não estava a funcionar.  

iv) Afirmou que em 2019, o departamento tinha um orçamento de US$ 1,3 
milhões, mas com um orçamento de austeridade o mesmo foi reduzido para 
US$ 191.000. 

v) O orçamento apresentado foi de US$ 266.000. 

vi) Quanto ao sistema integrado de detecção de incêndios, referiu-se que foi feito 
um estudo no edifício Julius Nyerere. 
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vii) Os fundos assegurados no orçamento eram apenas US$ 266.000. 

Recomendações/Conclusão 

137. Tomar nota da apresentação e louvar o Gabinete dos Serviços de Protecção e 

Segurança 

138. O orçamento foi adoptado com pequenas alterações 

139. Instados a trabalhar com as Finanças para reconciliar e racionalizar o Orçamento 

Y. Unidade de Coordenação da AUDA-NEPAD 

140. A Comissão apresentou um projecto de orçamento para a Unidade para 

apreciação na Sessão Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

141. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Considerou o orçamento demasiado pequeno uma vez que a Unidade era um 
Secretariado do Subcomité da NEPAD, que tinha actividades importantes a 
realizar. Assim, solicitou um orçamento de US$ 75.000, aprovado pelo seu 
Subcomité, para ser apoiado por fundos dos Estados-membros; 

ii) Racionalizar os pontos 1.02 e 1.01 sobre o recrutamento de pessoal técnico 
na ordem de US$ 4.744, e também propôs que o ponto 1.04 na ordem de US$ 
28.800 fosse retirado, uma vez que faz parte do departamento da Mulher, 
Género e Juventude; 

iii) Propor a adopção do orçamento com alterações ao novo tecto de US$ 75.000; 

iv) Observou a sorte de planificar a forma como as actividades foram 
apresentadas. 

Respostas da Comissão 

142. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Explicou que, com a nova estrutura, a Unidade tem agora um chefe de 
unidade e um oficial P2 que ainda estava inclinado para a Unidade; 

ii) O departamento solicitou os serviços de voluntários, a fim de complementar o 
trabalho da Unidade; 

iii) Forneceu um orçamento de US$ 150 por mês para aqueles que utilizam a sua 
Internet pessoal para trabalharem a partir de casa; 

iv) Propôs-se trazer freelancers para reforçar o trabalho de tradução; 

v) Forneceram orçamento para os voluntários, porque quando isso era solicitado 
à Unidade de Juventude, muitas vezes pediam verbas para apoiar os 
voluntários; 

vi) Alertou a reunião para o tratamento de algumas rubricas orçamentais, tais 
como os voluntários tendo aconselhado a disponibilizar orçamento no 
departamento competente para proceder ao recrutamento. 
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Recomendações/Conclusão 

143. Tomou nota do orçamento e felicitou a Unidade pelo bom trabalho.  

144. Adoptou o orçamento com pequenas alterações. 

145. A interpretação e tradução devem ser transferidas para a DCMP. 

146. Recomendou ao Departamento de Finanças a proceder à revisão do orçamento 

conforme apresentado pela Argélia, Presidente do Subcomité da AUDA-NEPAD. 

Z. F15 e a Unidade de Contribuições 

147. O orçamento foi apresentado à Sessão Conjunta para consideração. 

Comentários da Sessão Conjunta 

148. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Recomendou orçamentos para reuniões presenciais e recrutamento do 
pessoal no âmbito da estrutura e apelou a que as actividades 1.01-1.06, sob 
as Contribuições dos Estados-membros, incluindo o projecto da escala de 
avaliação" na ordem de US$ 22.600, fossem realizadas de forma presencial. 

ii) Deu conta que mais de 90% diz respeito a traduções e interpretações.  

iii) Propôs que os F15 estejam plenamente envolvidos no processo orçamental, 
começando com a elaboração do documento de quadro orçamental e a 
finalização do orçamento.  

iv) Sugeriu a transferência de custos de pessoal para o orçamento operacional 
na actividade 3.01 

v) Informou de que os F15 enfrentam desafios ano após ano, uma vez que os 
mesmos constituem uma rubrica secundária na preparação do orçamento e 
voltou a considerar o envolvimento dos F15 no processo de orçamentação.   

vi) Apoiou totalmente o orçamento e incentivou a participação presencial nas 
reuniões; propôs a revisão do orçamento e o reconhecimento dos esforços 
dos F15. 

vii) Propôs também assegurar a existência de substitutos nas capitais para a 
continuidade e eficácia.  

viii) Alinhar as reuniões de tradução e interpretação para fazerem parte das 
reuniões presenciais, numa base trimestral 

ix) Apreciou o trabalho da equipa dos F15 e reconheceu o seu importante papel 
na Comissão 

x) Constatou que o orçamento não abordou adequadamente o papel dos F15  

xi) Salientou que os peritos dos F15 devem ser considerados no processo 
orçamental e que o Secretariado deve apoiar eficazmente o seu trabalho 

xii) A Comissão deveria envolver-se um pouco mais na supervisão do processo 
de preparação do orçamento 
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xiii) Quis saber por que razão a CEDEAO não foi incluída em algumas das 
reuniões técnicas dos F15 

Respostas da Comissão 

149. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Informou que a primeira reunião foi uma visita à CEDEAO para troca de 
experiências e constatou que alguns mecanismos dificilmente poderiam 
funcionar, uma vez que a CEDEAO levou 11 anos para implementar. Portanto, 
existe um mecanismo a explorar. 

ii) Recordou que os Estados-membros proibiram as viagens desde 2020 e que 
a Comissão está a cumprir a sua decisão; assim, a decisão em 2020 e 2021 
deve manter-se em 2022. Por outro lado, a reunião realiza-se uma vez por 
mês e elas têm os seus próprios empregos nas capitais. Os F15 estão apenas 
envolvidos no processo orçamental, embora também para acompanhar a 
implementação.  

iii) Os custos de traduções e interpretações devem ser transferidos para a DCMP. 

iv) Farão o melhor para organizar reuniões presenciais quando necessário. 

v) Apoiou o pessoal do Secretariado dos F15 e apreciou o apoio ao Secretariado. 

vi) Porquê a CEDEAO; a 1ª reunião foi com a CEDEAO e foi a 1ª tarefa, e 
constatou que existem inúmeros mecanismos que não puderam ser 
accionados e que levou 11 anos a funcionar 

vii) Os Estados-membros recomendaram a supressão dos custos das reuniões 
presenciais como parte das medidas de austeridade 

viii) As Reuniões do Subcomité nunca se realizaram sem o envolvimento dos 
Peritos dos F15 

ix) De acordo com a vossa recomendação, iremos envolver os F15 em todo o 
processo de orçamentação da União 

x) Os F15 tinham um papel a desempenhar para assegurar a aplicação dos 0,2% 
pelos Estados-membros 

xi) Os Peritos dos F15 devem trabalhar juntamente com os seus Ministros dos 
F15 para que possam viajar para participar em reuniões na sede da UA. 

xii) Observou que o Secretariado dos F15 foi agora transferido para o Gabinete 
da Vice-presidente e vamos tentar continuar a ajudar na obtenção do melhor 
mecanismo de apoio aos Peritos. 

Recomendações/Conclusão 

150. Tomou nota da apresentação e felicitou o Secretariado dos F15 pelo bom trabalho 

realizado. 

151. Alinhamento do orçamento e transferência dos orçamentos de tradução e 

interpretação para a DCMP. 
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152. Adoptou o orçamento com alterações, incluindo a realização de reuniões 

presenciais do F15, sempre que necessário. 

153. A Comissão deve dar prioridade ao recrutamento do pessoal do Secretariado 

durante a fase 2 do plano de transição.  

154. O Secretariado deverá trabalhar em estreita colaboração com os Peritos do F15 

no sentido de garantir o seu envolvimento total no processo orçamental, do princípio ao 

fim. 

AA. Gestão de Recursos Humanos 

155. A Comissão submeteu o projecto de orçamento para o departamento à apreciação 

da Sessão Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

156. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Pediu esclarecimentos sobre o orçamento adicional solicitado para a auditoria 
de competências, e quis saber o que implicava. 

ii) Propôs que a auditoria de competências aguardasse até que a auditoria de 
competências planificada anteriormente estivesse finalizada. Assim como 
também as questões de formação. 

iii) Em 2021, foram atribuídos US$ 1,5 milhões ao departamento e não se sabe 
se o dinheiro foi utilizado. 

iv) Se a auditoria de competências não pôde ser realizada internamente pelo 
pessoal da Comissão e isso suscita a questão da competência. 

v) Quis saber se havia uma estratégia de RH na Comissão. 

vi) Pediu esclarecimentos sobre até que ponto a Comissão avançou com o 
recrutamento do Director de RH. 

vii) A reunião quis obter garantias da Comissão sobre se os fundos solicitados 
serão empregues. 

viii) O ponto 1.02 poderia ser apoiado e conduzido em simultâneo com um estudo 
sobre ética. 

ix) Não ver o orçamento para o regime de reforma. 

x) As rubricas 3.03 e 3.04 , sistema de aprendizagem electrónica e quadro de 
desenvolvimento de pessoal na ordem de US$ 102.000, devem ser 
combinados a fim de poupar algum dinheiro. 

xi) A rubrica 1.01 na ordem de US$ 180.000, deve ser diminuída, uma vez que o 
R10 fez algum trabalho sobre a mesma. Deste modo, 1.02. na ordem de US$ 
84.000 , estudo cultural. Para a rubrica 1.04 na ordem de US$ 54.000, registo 
do pessoal, deve ser realizado internamente. 

xii) Nas páginas 91, 3.05 e 3.04 na ordem de US$ 198.500, quis saber a diferença 
entre si. O orçamento poderia ser reduzido. 
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xiii) Propôs a realização de uma reunião especial com a Comissão para discutir 
assuntos de RH. 

xiv) Propôs que a Comissão considerasse que certos elementos da Fase 2 do 
Plano de Transição fizessem parte do orçamento de 2022. Isso ajudaria a 
Vice-presidente com pessoas que irão ajudar na implementação das reformas 
previstas. 

xv) O desenvolvimento da estratégia deve ser feito a nível interno. 

xvi) O ponto 3.01 pode ser racionalizado nos Estados-membros. 

xvii) Acordou a contratação de consultores em assuntos de natureza técnica. 

xviii) Pediu esclarecimento sobre o montante que a Comissão pode gastar na 
auditoria de competências. 

Resposta da Comissão 

157. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) É verdade que a auditoria de competências foi aprovada no orçamento 
suplementar, uma vez que o valor orçamentado será objecto de revisão. 

ii) A Comissão confirmou que não dispunha da estratégia de RH. Todos os 
assuntos de RH foram tratados de forma aleatória. 

iii) Desde 2018, foram recrutados mais de 800 funcionários, e o número de 
funcionários que deixaram a Comissão era superior a 1.000 na faixa etária de 
39-50 anos. 

iv) As pessoas deixam a Comissão por diversos motivos, incluindo a sorte da 
progressão, e problemas de liderança. 

v) Justificou a necessidade de consultores que forneçam uma opinião 
independente sobre assuntos que possam ajudar a melhorar as coisas. 

vi) O orçamento destinado a melhorar os registos era necessário para trazer 
sanidade à manutenção de registos. 

vii) A Comissão congratula-se com qualquer assistência que possa ser prestada 
pelos Estados-membros. 

viii) Esclareceu que o recrutamento de um consultor será mais barato do que a 
manutenção de R10. 

Recomendações/Conclusões 

158. Tomou nota da apresentação do orçamento e felicitou o departamento pelo 

trabalho bem feito 

159. Adoptou o orçamento com as alterações sugeridas pela reunião, especificamente 

relacionadas com os custos para a auditoria de competências. 

160. Incentivou os Estados-membros a providenciar conhecimentos especializados à 

Comissão sobre questões de RH, sem custos para a Comissão. 
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161. O departamento deverá ser autorizado a recrutar consultores que darão apoio 

para melhorar os sistemas e funções da União. 

162. Concordou quanto à necessidade de realizar uma reunião especial sobre os 

desafios em termos de Recursos Humanos e questões relacionadas na União Africana, 

a ser organizada pelo Gabinete da Vice-Presidente. 

163. Necessidade do recrutamento racional na fase 1, por forma a garantir que os 

departamentos sejam devidamente equipados. 

BB. Cidadãos e Diáspora (CIDO) 

164. A Comissão apresentou o projecto de orçamento à consideração da Sessão 

Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

165. A Sessão Conjunta fez os comentários e observações que se seguem: 

i) Observou que as actividades propostas faltavam aquelas que ajudariam o 
departamento a envolver estrategicamente os interessados e a enfrentar os 
desafios com o seu trabalho. 

ii) Procurou obter esclarecimentos sobre os diferentes números no documento 
de síntese orçamental e sobre o documento com pormenores 

iii) Observou que a questão da consultoria também era recorrente neste 
orçamento. 

iv) O ponto 1.05, “Organização do Fórum de Diálogo Inter-Religioso sobre o 
Extremismo Violento” na ordem de US$ 30.000, pode ser feito em formato 
virtual, de modo a poupar dinheiro; 

v) Solicitou a execução do orçamento de orçamentos anteriores. 

vi) Esperava que as verbas para tradução fossem retiradas do orçamento. 

vii) Quis saber se o transporte terrestre era da responsabilidade da Comissão ou 
do governo anfitrião. 

viii) Pediu esclarecimento sobre a forma como o departamento interagia com as 
organizações da diáspora nos Estados-membros. 

ix) Levantou a preocupação de tornar a presença do departamento na diáspora. 

x) Propôs que o orçamento fosse revisto em alta. 

xi) Quis saber se o departamento estava a executar o seu mandato como previsto 

xii) Solicitou aos departamentos que transferissem orçamentos para interpretação 
e tradução para a DCMP. 

xiii) Solicitou o plafond para o departamento. 

xiv) Registou um aumento do orçamento a partir de 2021 de 126%; enquanto isso, 
quis saber se havia capacidade para consumir o referido orçamento. 
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xv) O ponto 1.03 “Rumo à Operacionalização dos projectos de legado da diáspora 
- Fundo de investimento da Diáspora Africana” na ordem de US$ 35.000, de 
que forma o departamento tenciona envolver os Estados-membros porque 
estes não têm conhecimento da referida iniciativa. 

xvi) Solicitou que todas as reuniões e outros compromissos fossem virtuais. 

xvii) Observou que os escritórios de representação de África não foram 
devidamente utilizados para defender as agendas da diáspora. 

xviii) Observou que, em 2021, o valor era de US$ 35.000 e subiu em 2022 para 
US$ 235.127. Enquanto o tecto era de apenas US$ 35.000. Outrossim, há 
fundos do CIDO ao abrigo do orçamento operacional. 

Respostas da Comissão 

166. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Explicou que há alguns anos atrás, com o financiamento do Banco Mundial, 
veio com condições que não correspondiam aos princípios da UA. Ao receber 
conselhos dos Estados-membros, o apoio foi cancelado. 

ii) Confirmou que havia um envolvimento consistente com as pessoas focais da 
diáspora nacional em todos os assuntos do programa da diáspora da UA. 

iii) Confirmou que o orçamento era efectivamente de US$ 235.127, como fundos 
garantidos. 

iv) Relativamente ao ponto 1.06 esclareceu que o ECOSSOC agora tornou-se 
autónomo e transferido para o Lesoto. 

v) O departamento referiu que tem oficiais da diáspora nos escritórios da UA 
que, numa base regular, interagiam com programas da diáspora em locais em 
que estes existiam. 

vi) O departamento interage com pontos focais da diáspora nos Estados-
membros através de seminários organizados em torno de um tópico. 

vii) Confirmou que o departamento se relaciona com qualquer pessoa fora do 
sistema governamental. 

viii) O orçamento total da CIDO (Página 42 do documento da AMERT), onde se lê 
US$ 235.127, a CIDO poderá dar prioridade às suas actividades com o 
orçamento atribuído. 

ix) Apelou à reunião que acrescentasse ainda mais algum dinheiro para que o 
departamento pudesse realizar as suas actividades da melhor forma possível. 

x) O ponto 1.05 na ordem de US$ 20.600, pode ser realizada em formato virtual, 
mantendo o orçamento para a tradução e interpretação. 

Recomendações/Conclusões 

167. Tomou nota da apresentação e felicitou o departamento pelo trabalho bem feito. 
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168. O orçamento foi adoptado com alterações e solicitou ao departamento que tivesse 

em consideração os comentários e observações dos Estados-membros. 

CC. Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (ESTI) 

169. A Comissão submeteu o projecto de orçamento à apreciação da Sessão Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

170. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Orçamento para tradução e interpretação deve passar para a DCMP. 

ii) Reconheceu que os prémios ainda aparecem no orçamento, qualquer 
financiamento garantido para os mesmos. 

iii) Incentivou o departamento a realizar as reuniões em formato virtual. 

iv) Propôs que houvesse apenas um relatório sobre o impacto da COVID-19, para 
além de haver vários relatórios. 

v) Página 91 pontos 5.01 - 5.06, sob o tema “Melhoria das Competências de 
Inteligência em matéria do Género e Aumento da Resiliência para Raparigas 
e Mulheres em Movimento” na ordem de US$ 211.000, quis saber se não 
havia duplicação com outros departamentos. 

vi) Procurou saber se as actividades nos pontos 1.04, 1.05 na ordem de US$ 
210.415, no âmbito das Políticas, Normas, Sistemas, e Programas de 
Educação e Formação, eram Fundos de Passagem (Pass-through Funds). 

vii) Página 94 (f) - os pontos 2.03 e 2.09 parecem ser os mesmos. Página 95 
ponto 4.01 - quis saber a relação entre isto e a Universidade Espacial na África 
do Sul, 

viii) Página 96 (f) - pontos 6.01, 6.02 e 6.03 poderiam ser distribuídos ao longo de 
três anos, sobre o programa de incentivo à inovação africana na ordem de 
US$ 480.984.. 

ix) Observou que a taxa de execução era de apenas 55% e que isto requeria uma 
melhoria. 

x) Página 240 dos detalhes de custo ponto 3.06 na ordem de US$ 26.500, pode 
ser feito internamente. 

xi) Página 241 de detalhes de custos havia uma consultoria que devia ser 
racionalizada. 

xii) Página 256 ponto 3.02 na ordem de US$ 41.150, sobre o workshop, deve ser 
realizado em formato virtual. 

xiii) Página 260 ponto 3.07 também deve realizar-se de forma digital. 

xiv) Quanto ao GMES, pediu obter esclarecimentos sobre o que a agência estava 
a fazer no que diz respeito ao GMES. 

xv) O que fez o departamento para implementar o Tema do Ano para 2022? 
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xvi) Esclarecer o termo fundos transitórios caso tivessem condições específicas 
associadas a eles. 

xvii) Em que medida é que alguns parceiros se comprometeram a fornecer os 
fundos que aparecem no orçamento para evitar o seu aumento. 

xviii) Pediu informação sobre subsídios e bolsas de estudo a serem partilhados com 
os Estados-membros. 

xix) Ponto 5.01 na ordem de US$ 36.500, quis saber até que ponto a juventude 
nas zonas rurais pode beneficiar das plataformas digitais. 

Respostas da Comissão 

171. A Comissão deu a seguinte resposta: 

i) Concordou que a Comissão estava a eliminar gradualmente os prémios 
Mwalimu Nyerere. Um montante no orçamento destina-se a facilitar o 
processo de retirada gradual para atender os estudantes que já se encontram 
em instituições. 

ii) Verifica-se um esforço da África desenvolver a sua própria vacina da COVID-
19, que fazia parte do orçamento. 

iii) Concordou em racionalizar as reuniões e que as mesmas sejam virtuais. 

iv) Quanto ao Tema do Ano, a reunião foi informada de que estavam em curso 
planos para assegurar que os elementos das artes fossem devidamente 
incluídos na concepção. 

v) O departamento tem dois projectos emblemáticos, cuja estratégia para a 
agência espacial em particular, era o desenvolvimento interno. 

vi) A Universidade Virtual Pan-Africana seria esclarecida quando a unidade 
responsável apresentasse o seu orçamento. 

vii) Incluíu no orçamento para atender à inovação para ajudar a conter o afluxo 
de pessoas à Europa. 

viii) Os fundos transferidos são recursos mobilizados de um parceiro em nome de 
um beneficiário e são considerados como uma subvenção que é 
subvencionada a um beneficiário. 

ix) Instou os Estados-membros a trabalharem em conjunto com a Comissão a fim 
de apoiar o programa de bolsas de estudo Mwalimu Nyerere.  

x) A UPA poderia desenvolver actividades geradoras de rendimentos, tais como 
a realização de trabalhos de consultoria, etc.  

Recomendações/Conclusões 

172. Tomou nota do relatório e elogiou o departamento pelo trabalho realizado;  

173. Incentivou o departamento a centrar a sua atenção nas suas prioridades;  

174. Adoptou o orçamento com a alteração necessária baseada nos comentários e 

observações da reunião.  
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175. Incentivou os departamentos da Comissão a recorrer aos serviços especializados 

internos dos Estados-membros sem custos, para tarefas específicas, a menos que tais 

competências não estejam disponíveis a nível interno. 

O Departamento deverá envolver os Estados-membros na definição das 

prioridades dos seus programas. 

DD. Direcção de Finanças 

176. O representante da direcção apresentou o orçamento de US$ 854.355 para 

consideração, entretanto o valor de US$ 602.355 foram atribuídos para o ano de 2022.  

Comentários do Comité Conjunto  

177. Na sequência da apresentação, foram feitos os seguintes comentários e 

observações:  

i) Recomendou a realização de uma formação para os novos diplomatas para 
se familiarizarem com o funcionamento do orçamento, à semelhança da forma 
como procede a ONU;   

ii) Solicitou que os custos relativos a tradução e interpretação fossem 
transferidos para a DCMP e sugeriu que a consultoria seja eliminada, devendo 
a actividade ser realizada internamente;  

iii) Assinalou que os pontos 3.06, 3.07 e 3.08 na ordem de US$ 242.980, ao 
abrigo da actividade de supervisão, são abrangidos pela acção do 
Secretariado do F15 para evitar duplicações e a maioria dos departamentos 
queixam-se de insuficiência de pessoal;  

iv) Indagou se o Manual de Procedimentos Contabilísticos e a revisão das Contas 
a Pagar e Contas a Receber não podem ser feitos internamente pelo pessoal 
das Finanças;  

v) Questionou se há necessidade de visitas de supervisão presenciais aos 
Gabinetes e se estas visitas podem ser feitas em formato virtual;   

vi) Solicitou que a lista da capacidade em termos do pessoal dos departamentos 
fosse apresentada ao Subcomité para avaliação pelos Estados-membros;  

vii) Questionou sobre a rubrica orçamental para o desenvolvimento da escala de 
avaliação e perguntou se esta pode ser feita internamente;   

viii) Propôs que se publicasse todos os cargos regulares para freelancers e 
tradutores na DCMP para resolver a questão dos serviços de tradução e 
interpretação;  

ix) Propôs-se igualmente que o tema do ano fosse exibido todos os 
departamentos e que as despesas conexas fossem suportadas pela Direcção 
das Finanças. 

Respostas da Comissão 

178. A Comissão respondeu da seguinte forma:  
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i) Tomou nota das observações e recomendações dos Estados-membros e 
referiu que as visitas de supervisão são essenciais para inspeccionar 
adequadamente os gabinetes regionais e de ligação da UA, assegurando a 
responsabilização e uma gestão financeira adequada;   

ii) Informou que é necessária perícia externa para o desenvolvimento do Manual 
de Contabilidade e Procedimentos, uma vez que ao se desenvolver o Manual 
internamente corre-se o risco de não se cumprir as normas internacionais;  

iii) É necessário um perito para desenvolver a escala de avaliação, uma vez que 
envolve análise e discussões com organizações internacionais, tais como o 
BAD e o Banco Mundial.  

Recomendações/Conclusões  

179. Tomou nota da apresentação e elogiou a direcção pelo seu trabalho.  

180. Aprovou o orçamento com uma ressalva para incluir os comentários e 

observações feitas. 

181. Solicitou ao Gabinete do Vice-presidente que liderasse as questões relacionadas 

com o tema do ano em consulta com os departamentos técnicos e a Direcção das 

Finanças. 

182. Instruiu que se acelerasse o processo de recrutamento para cargos seniores para 

evitar qualquer atraso no processo. 

183. O Comité Orçamental Interno deverá reunir-se com todos os Chefes de Órgãos 

para discutir questões relacionadas com a problemática da duplicação de actividades 

entre órgãos/departamentos da Comissão da União Africana. 

184. Solicitar ao Gabinete da Vice-Presidente a dar orientações sobre o Tema do Ano, 

em consulta com o departamento técnico e o departamento de finanças, para que este 

seja analisado e adoptado com o seu roteiro e implicações financeiras pelos Órgãos 

Deliberativos. 

EE. Direcção de Gestão de Conferências e Publicações 

185. A Directora Interina fez a apresentação do orçamento da Direcção na ordem de 

US$ 155.000 para a apreciação pela sessão conjunta.  

Comentários da Sessão Conjunta 

186. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

i) Referiu que se trata de uma direcção chave e solicitou que se procedesse a 
análise do documento caso a caso;  

ii) Propôs que se reduzisse a tradução para 2 línguas de trabalho caso haja 
sobrecarga de trabalho e limitações relacionadas com a capacidade, isto é, 
insuficiência de pessoal. A DCMP é forçado a apresentar resultados e a ser 
flexível não obstante os desafios impostos pela conjuntura actual. A redução 
do número de línguas de trabalho para as quais as traduções devem ser feitas 
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não resolve o problema do recrutamento para o preenchimento dos 104 
postos previstos na nova estrutura. Incentiva-se que a direcção faça um 
planeamento eficaz.  

iii) Recordou a prática do envio do calendário semanal de reuniões e solicitou 
que Direcção continuasse esta boa prática. 

iv) Tomou nota do limite máximo orçamental de US$ 155.000, mas apresentou o 
orçamento de US$ 455.000. 

v) Propôs a inclusão de jovens voluntários universitários no seu programa como 
parte da formação de estudantes em África.  

vi) Solicitou à Direcção que trabalhasse em colaboração com a Direcção de 
Finanças para harmonizar os custos de interpretação e tradução para evitar a 
sobreposição de reuniões. 

vii) Sugeriu que fosse apresentado um orçamento consolidado depois de todos 
os departamentos terem transferido os fundos para a DCMP. 

viii) Sugeriu, igualmente, que houvesse colaboração com as universidades com 
vista a atrair novo pessoal. 

ix) Informou que os custos de tradução e interpretação foram centralizados na 
DCMP, por conseguinte, o orçamento poderá ser revisto posteriormente. 

Respostas da Comissão  

187. A Comissão respondeu da seguinte forma: 

i) O limite de 12 páginas não depende de uma decisão de alto nível, mas sim de 
uma prática padrão internacional. 

ii) O calendário das reuniões será partilhado com os Estados-membros, uma vez 
obtido do Gabinete do Secretário-Geral da Comissão. 

iii) A proposta de recrutamento de 32 funcionários é temporária enquanto se 
aguarda o recrutamento de 104 funcionários conforme definido na nova 
estrutura. 

iv) A Direcção acolheu estudantes do Senegal, Gana e dos Camarões e estes 
fazem parte do quadro de pessoal.   

v) Esclareceu que as actividades 103 e108, num total de US$ 15.000, ao abrigo 
do reforço da utilização dos aplicativos de conferências, são diferentes 
subscrições. 

Recomendações/Conclusões 

188. A reunião tomou nota do bom trabalho realizado e de todos os desafios 

enfrentados pela Direcção;  

189. Solicitou à direcção que explorasse todas as opções para abordar estes desafios.  
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190. Aprovou o orçamento com o montante apresentado, excluindo os custos de 

tradução e interpretação relativos à outros departamentos. Estes devem ser 

harmonizados com a Direcção de Finanças. 

191. Salientou que todos os orçamentos de tradução e interpretação atribuídos não 

terão qualquer efeito ao limite máximo da DCMP. 

192. Solicitou igualmente aa DCMP que partilhasse antecipadamente o Calendário de 

Reuniões com os Estados-membros. 

193. A DCMP deve tomar as medidas necessárias para garantir a continuidade dos 

serviços prestados às reuniões de Paz e Segurança. 

194. Explorar a possibilidade de utilizar jovens elegíveis da Universidade Pan-Africana 

para serviços de tradução e interpretação. 

195.  Solicitar ao departamento de Finanças a prestar assistência técnica na gestão 

dos fundos de interpretação atribuídos à DCMP e facilitar as medidas de desembolso, 

por forma a garantir a continuidade dos serviços dos diferentes departamentos  

196. Solicitar à DCMP a elaborar um calendário de reuniões abrangente, que indique 

aquelas para as quais os tradutores e intérpretes regulares estarão disponíveis para 

cobrir. Quando houver carências na disponibilidade de pessoal, pode ser considerado 

um pedido de fundos suplementares. 

FF. Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social 

197. O departamento apresentou o seu projecto de orçamento para a apreciação da 

Sessão Conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

198. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) O orçamento para o Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e 
Desenvolvimento Social (DHHS) apresentava muitos custos de tradução e 
interpretação. A transferência destes custos para a DCMP resultaria numa 
redução de mais de 85% do orçamento.  

ii) Há necessidade de se atribuir um orçamento para a operacionalização da 
AMA, de acordo com as decisões da Conferência. 

iii) Deve-se fornecer informação adicional sobre o recrutamento dos agentes de 
controlo de drogas e a razão pela qual os custos não deveriam constar do 
orçamento operacional. 

iv) A Actividade 1.07 na ordem de US$ 11.376, quis saber da relevância da 
participação dos Estados-membros no protocolo sobre a circulação de 
pessoas. Esta questão deve ser alinhada com as recentes conclusões 
retiradas das consultas regionais realizadas recentemente sobre a 
identificação dos nós de estrangulamentos e os desafios na ratificação dos 
instrumentos jurídicos relacionados com a AMA. 
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v) A Actividade 3.01 na ordem de US$ 13.791, a advocacia pode ser realizada 
em formato virtual, tendo em conta as consultas realizadas recentemente. 

vi) O orçamento suplementar só será considerado uma vez por ano e houve 
necessidade de se seguir as regras. 

vii) O orçamento para o tema do ano deverá ser incluído no orçamento referente 
ao ano de 2022. 

viii)  Deve-se acelerar a operacionalização do gabinete de estados partes da AMA, 
incluindo o conselho de administração e assegurar as primeiras reuniões que 
deverão ser realizadas de forma presencial. 

ix) Devem ser fornecidas informações adicionais sobre as razões pelas quais não 
estão a ser realizadas missões de avaliação às regiões austral e oriental. 

x) Deve-se preparar uma matriz dos países que flexibilizaram o regime VISA e 
sobre a forma como cada Estado-membro facilitou a livre circulação de 
pessoas. 

xi) O Departamento de Saúde não estabelece qualquer relação de trabalho com 
o CDC no que tange à sensibilização.  

xii) Deve-se fornecer informação adicional sobre os progressos realizados 
relativamente à devolução dos bens e património culturais à África, que foram 
retirados durante a época colonial.  

xiii)  A maioria das actividades do departamento é financiada por parceiros e são 
pertinentes. 

xiv) A construção do Museu no local temporário não foi orçamentada e esta 
questão deve ser abordada.  

xv) Algumas das fontes de financiamento no orçamento não estão asseguradas 
e violam as regras de ouro da UA sobre a previsibilidade do financiamento. 

xvi) A estrutura deve ser aprovada na próxima reunião dos órgãos deliberativos 
da UA. 

xvii) A questão dos deslocados internos no orçamento deve ser analisada pelo 
subcomité relevante.  

xviii) Não foi feita qualquer provisão para a participação no fórum humanitário 
global. 

xix) As nossas escolas devem ministrar aulas sobre a história antiga da gloriosa 
África, em detrimento da história colonial e da escravatura.  

xx) Congratula-se o Departamento pelo seu apoio e compromissos com os 
Estados-membros sobre a ratificação do protocolo sobre a AMA. 

Resposta da Comissão 

199. A Comissão respondeu da seguinte forma:  
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i) O departamento cumpriu a directiva segundo a qual as reuniões devem ser 
realizadas em formato virtual. 

ii) A ZCLCA será incluída nas visitas fronteiriças às respectivas missões. 

iii)  O departamento de HHS tem relações políticas e técnicas com o CDC África. 

iv) Os três postos relacionadas com o controlo de drogas deveriam ser 
financiadas pelo governo dos EUA. O processo de contratação foi concluído 
com o apoio do Departamento de Gestão de Recursos Humanos.  

v) Havia apenas 2 vagas para funcionários regulares dentro da unidade de 
controlo de drogas e os fundos foram recebidos na Comissão. 

vi) O gabinete CELTHO e o ACALAN necessitaram de orçamento atribuído ao 
gabinete para que o pessoal pudesse participar nos programas;  

vii) O financiamento das actividades do Conselho do Desporto seria apoiado com 
fundos provenientes das cobranças relativas aos Jogos Africanos na ordem 
de US$ 400.000. 

viii)  O financiamento para o desporto estava disponível. 

ix) A operacionalização do Museu Africano exigirá a ratificação dos instrumentos 
jurídicos pelos órgãos deliberativos enquanto se aguarda a realização do 
próximo CTE para a devida consideração.  

x) A Argélia identificou um local temporário para a instalação do Museu, 
entretanto o país ofereceu, a título de doação, um terreno para a construção 
de um edifício permanente e esta actividade será realizada em 2022. 

xi) A utilização do Swahili estava a ser analisada no âmbito da consideração 
desta língua como parte das línguas de trabalho da UA, e o Escritório do 
ACALAN também está a formar várias pessoas em interpretação e tradução 
nesta língua. 

xii) Relativamente às línguas transfronteiriças, houve esforços contínuos para que 
fossem consideradas como línguas transfronteiriças a nível da UA. 

xiii)  A Comissão da UA forneceu um apoio orçado em US$ 150.000 em períodos 
de calamidades e desastres aos Estados-membros da UA. 

xiv) Todas as visitas às fronteiras são aprovadas pelo Subcomité de Fronteiras e 
os pormenores do orçamento de 2022 serão discutidos oportunamente. 

xv) O departamento foi elogiado pelo seu apoio e compromissos com os Estados-
membros sobre a ratificação do protocolo sobre a AMA. 

xvi) O orçamento operacional continha uma dotação orçamental para actividades 
relacionadas com deslocados internos e refugiados. 

Recomendações/Conclusões 

200. Tomou-se nota da apresentação do departamento;  
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201. O Orçamento foi aprovado tal como apresentado com um orçamento adicional de 

US$ 100.000 para os deslocados Internos e migração;  

202. Solicitou-se ao departamento que atribuísse US$ 100.000 adicionais para 

situações humanitárias (deslocados, migração, refugiados...etc.);  

203. Solicitou-se ao departamento que considerasse a revisão do orçamento com base 

nas alterações apresentadas pelos Estados-membros relativamente à construção do 

museu. 

204. A Comissão foi aconselhada a planificar e orçamentar para a operacionalização 

da AMA em 2022 

GG. Observatório Africano as Migrações (Marrocos), Centro Africano de Estudos 
e Pesquisas sobre Migração (Mali) e Centro Operacional Continental 
(Cartum) 

205. A Comissão procedeu a apresentação do projecto de orçamento para apreciação 

pela sessão conjunta. O pedido de orçamento suplementar foi registado. 

Comentários dos Estados-membros 

206. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Não houve apoio dos parceiros internacionais de desenvolvimento para a 
implementação de programas e actividades;  

ii) O centro ainda não está operacional, uma vez que será inaugurado em 
Outubro de 2021;   

iii) Tomou nota da fonte de fundos, bem como da sua inauguração;   

iv) Solicitou informação adicional sobre como os centros seriam 
operacionalizados tendo em conta a questão do pessoal destacado;  

v) Pediu esclarecimento em relação à sinergia em torno dos diferentes centros 
de Migração, tal como apresentado no documento;  

vi) Observou que havia muita interpretação e tradução nos orçamentos;  

vii) Observou igualmente que havia um conflito entre os montantes orçamentais 
da ZCLCA e os orçamentos dos Centros de Migração;  

viii)  Manifestou o seu apoio ao orçamento proposto;  

ix) Indagou a razão pela qual não se solicitou o apoio dos parceiros para financiar 
actividades relacionadas com a migração. 

Respostas da Comissão  

207. A Comissão respondeu da seguinte forma:   

i) Houve um pedido dos parceiros para financiar os centros, mas isto irá 
comprometer a soberania dos Estados-membros africanos;  
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ii) O apoio dos parceiros só será obtido quando os centros estiverem totalmente 
operacionalizados;  

iii) A limitação do financiamento dos Centros apenas aos Estados-membros 
assegurará a propriedade das actividades;   

iv)  Devido ao processo longo de recrutamento, o Departamento de GRH será 
solicitado a destacar o pessoal fundamental para apoiar a operacionalização 
dos centros. 

v) O pessoal destacado já foi enviado para o observatório de Marrocos. 

Recomendações/Conclusões 

208. Tomou nota da apresentação e teceu elogios devido ao bom trabalho realizado;  

209. Adoptou o orçamento com alterações, com base nos comentários dos Estados-

membros. 

210. A Comissão deve garantir que a recolha de dados seja propriedade e financiada 

integralmente e exclusivamente pelos Estados-membros.  

211. Reconhecemos o papel fulcral dos Centros de Migração e solicitamos a 

aceleração das suas operações, bem como o processo de recrutamento sem mais 

demoras.  

HH. Assuntos Políticos, Paz e Segurança 

212. A Comissão apresentou o projecto de orçamento para apreciação da sessão 

conjunta. 

Comentários dos Estados-membros 

213. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações  

214. Projecto de Sinergias entre o AGA e o APSA 

i) Os Estados-membros solicitaram uma lista revista do pessoal financiado no 
âmbito do Acordo de Financiamento Conjunto, e esta deverá ser fornecida 
antes da adopção do orçamento;  

ii) Devem ser fornecidos pormenores sobre os custos de pessoal incluídos no 
projecto de sinergias AGA-APSA;  

iii) A actividade 5.01 na ordem de US$ 23.760, sobre o “Apoio à implementação 
do plano de trabalho do Subcomité do CRP”, deve ser mais elaborada quanto 
à existência do Subcomité;   

iv)  As missões de diplomacia preventiva do subcomité devem ser tratadas em 
conjunto com as dos membros do CPS;  

v) A actividade 3.01 na ordem de US$ 33.300, sobre a assistência à Gâmbia e a 
outros Estados-membros deve ter em consideração o período de 
recuperação, com ênfase na eliminação de qualquer emergência durante a 
recuperação;  
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vi) A contribuição dos parceiros para questões políticas, paz e segurança não dá 
vantagem aos Estados-membros africanos;  

vii) Devem ser disponibilizados recursos adicionais para os projectos e programas 
de aviso prévio;  

viii) Deve-se confirmar se o orçamento apresentado é austero. Não deve haver 
aumento do orçamento em comparação com o de 2021;  

ix) Alguns dos pontos que requerem consultoria devem ser implementados pelo 
pessoal do departamento;  

x) Todas as actividades de reforço de capacidades devem ser transferidas para 
a Fundação Africana de Reforço de Capacidades (ACBF), em conformidade 
com as decisões do Conselho;  

xi) Indagou-se as realizações feitas em missões de diplomacia preventiva tinham 
sido levadas a cabo nos anos anteriores;  

xii) O encerramento do gabinete de ligação na Libéria foi necessário para que 
este fosse transformado num gabinete de reconstrução pós-conflito.  

xiii) Em relação ao ponto 6.11, o apoio do pessoal para a implementação do 
programa (pessoal do Acordo de Financiamento Conjunto) deve ser 
financiado pelos Parceiros (ao abrigo da Divisão de Parcerias e Mobilização 
de Recursos) ou enviado para o orçamento operacional, devendo ser 
fornecidos pormenores relativos a esta actividade. 

xiv) Solicitou-se esclarecimentos sobre qual Subcomité estava envolvido na 
actividade 5.03 sobre a realização de missões de diplomacia preventiva com 
a liderança do Subcomité do CRP e da Plataforma AGA e sobre se os 
membros do CPS estavam envolvidos. 

xv) Relativamente as missões de diplomacia preventiva, deve-se explorar mais 
sobre se estas deveriam ser levadas a cabo com o subcomité de diplomacia 
ou o CPS;  

xvi) Deve-se partilhar o guião sobre mediação com os Estados-membros;  

xvii) Deve-se dar uma explicação sobre os atrasos da criação do Museu de África;  

xviii) As receitas provenientes dos investimentos no fundo para paz podem ser 
utilizadas para cobrir os salários do pessoal do Mecanismo de Financiamento 
Conjunto;  

xix) Os custos com o pessoal do JFA que deverão ser financiados pelos Estados-
membros devem ser transferidos para o orçamento operacional. 

215. Projecto de Democracia, Eleições e Constitucionalismo 

i) As actividades no âmbito do projecto de democracia, eleições e 
constitucionalismo devem ser racionalizadas de acordo com as actividades de 
APRM;  
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ii) A actividade 1.05 na ordem de US$ 45.200, deve ser transferida para o 
departamento Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (ESTI);  

iii) A maioria das actividades são financiadas por parceiros e isto contraria o 
interesse dos Estados-membros e muitos recursos deveriam ser provenientes 
da contribuição estatutária;  

iv) Deve-se fornecer uma lista do número de eleições que deverão ser realizadas 
em 2022; 

v) A actividade 2.05 na ordem de US$ 126.200, deve ser explicada relativamente 
ao apoio aos partidos políticos, para determinar se foram identificados os 
partidos políticos a serem apoiados; 

vi) As actividades 2.01 e 2.03 na ordem de US$ 78.965,  devem ser 
racionalizadas e consolidadas e devem ser afectados recursos adicionais para 
a actividade 2.05;  

vii) Foram previstas nove eleições no orçamento, contudo podem ser realizadas 
eleições adicionais e, por conseguinte, o orçamento poderá não ser suficiente;    

viii) O apoio dos parceiros no projecto é bem-vindo, mas devem ser 
implementadas estratégias para assegurar que estes não interfiram; 

ix) Deve-se fornecer informação adicional sobre o apoio através de assistência 
técnica aos Estados-membros e sobre a entidade responsável pela mesma;  

x) A actividade 1.03 na ordem de US$ 45.600, deve ser financiada pelos 
Estados-membros e não pelos parceiros, para que os Estados-membros 
sejam capazes de influenciar a nomeação das candidaturas de África no 
Sistema Internacional e no C-10; 

xi) Devem ser apresentadas justificações quanto à razão do orçamento para a 
construção do Edifício do Memorial Africano; 

xii) A actividade 10.12 na ordem de 66.500, deve ser realizada em formato virtual 
e não presencial;  

xiii) A actividade 1.02 na ordem de US$ 50.650, deve ser considerada no contexto 
do projecto de mediação; 

xiv) O Comité Internacional de Monitorização é mecanismo eficaz e por conta 
disso, não se devia criar um novo mecanismo;  

xv)  Relativamente à Actividade 9.16 na ordem de US$ 398.500, sobre o 
orçamento para silenciar as armas, o orçamento não foi suficiente, uma vez 
que se trata de um projecto emblemático, sem a participação do alto 
representante; 

xvi) O orçamento sobre aviso prévio e prevenção de conflitos deve ser 
apresentado em duas partes;  

xvii) A subscrição de instrumentos online deve ser racionalizada, mesmo que o 
apoio seja proveniente de parceiros;  
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xviii) As actividades têm impacto directo nos Estados-membros da UA e, por 
conseguinte, devem ser financiadas;  

xix) O orçamento para a actividade 1.09 na ordem de US$ 115.300, deve ser 
revisto no sentido ascendente, a fim de financiar o processo de mediação no 
Mali, em conformidade com a Declaração de Bamaco;   

xx) A actividade 7.03 na ordem de US$ 365.800, deve ser revista no sentido 
ascendente, considerando que os montantes apresentados são 
insignificantes;   

xxi) Deve-se apresentar uma fundamentação em relação ao apoio proposto aos 
actores não estatais nos Estados-membros de modo a garantir que não 
surjam conflitos decorrentes do financiamento;   

xxii) A actividade de apresentação de um informe ao Painel dos Sábios deve ser 
realizada online;  

xxiii)  As Nações Unidas propuseram apoiar uma plataforma virtual para o 
tratamento de questões relacionadas com o genocídio e solicita-se que a 
Comissão assegure a satisfação desta solicitação; 

xxiv) As actividades 2.07 e 2.08 na ordem de US$ 126.365, devem fundidas numa 
só actividade. 

216. Eficácia e Coordenação Institucional  

i) A questão da República Árabe Saharawi Democrática deve ser tida em conta, 
atendendo que o Comissário do PAPS foi eleito por todos os 55 Estados-
membros, o que é uma indicação de unanimidade;  

ii) A missão proposta nas decisões 683 sobre o restabelecimento dos gabinetes 
de ligação da UA deve ser implementada;   

iii) A actividade 10.6 na ordem de US$ 369.812, deve ser revista em baixa e as 
poupanças atribuídas a outras rubricas orçamentais;  

iv) O orçamento das actividades 2.01, 2.02 e 2.03, num total de US$ 32.650, deve 
ser revisto no sentido ascendente se as questões abrangidas no orçamento 
forem importantes para a Comissão e para o CPS;  

v) Os gabinetes de ligação são criados por um período de tempo específico para 
abordar quaisquer conflitos;   

vi) A actividade 5.14 na ordem de US$ 69.850, deve ser revista e devem ser 
disponibilizados recursos adicionais para aumentar o orçamento;  

vii) O orçamento referente a quaisquer gabinetes de ligação da UA que venham 
a ser encerrados deverá ser canalizado para o gabinetes de ligação da UA no 
Mali;  

viii)  O orçamento relacionado com o tribunal híbrido deve ser retirado da proposta;  

217. Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito, Reforma do Sector de Segurança/ 

Desarmamento, Desmobilização, e Reintegração (SSR/DDR) 
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i) Deve haver um orçamento previsto para a desminagem e para a desactivação 
de explosivos deixados em situação pós-conflito;  

ii) O orçamento de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito deve ser 
revisto no sentido ascendente;   

218. Promoção da Boa Governação e dos Direitos Humanos;  

i) Deve-se fornecer mais informações sobre os Estados-membros que serão 
envolvidos na actividade da política de justiça transitória em África;  

ii) Nem todos os Estados-membros fazem parte da estrutura da APRM e devem 
ser envidados esforços para assegurar que nenhum Estados-membros seja 
deixado para trás;  

iii) Deve-se fornecer informações adicionais sobre o Centro de Recursos e sobre 
quem o financia;  

iv) Propõe-se que o orçamento seja aprovado sem quaisquer alterações.  

219. Silenciar as Armas 

i) Devem ser incluídas actividades relacionadas com interacção com mulheres 
e jovens, a fim de perceber os benefícios decorrentes do silenciar as armas; 

ii)  A actividade 2.03 na ordem de US$ 36.980, sobre as consultas deve ser clara 
em relação aos resultados esperados;  

iii) As actividades 1.01 e 2.03, num total de US$ 156.300, devem de ser fundidas 
e racionalizadas. 

iv) Deve-se incluir uma rubrica orçamental sobre a prevenção da proliferação de 
armas ligeiras de forma ilegal no continente;   

220. Projecto Mulheres, Jovens e Crianças 

i) O orçamento deve ser adoptado tal como apresentado. 

Resposta da Comissão 

221. A Comissão respondeu da seguinte forma: 

i) Os desafios fazem-se sentir durante as eleições e há uma crescente 
formulação de pedido por parte dos Estados-membros para apoiar os países 
membros, o que resulta em evitar conflitos;  

ii) Presta-se apoio à administração e gestão públicas relativamente ao 
desenvolvimento de leis sobre prestação de serviços;  

iii) A Comissão sempre se esforça para não interferir nos assuntos internos dos 
países membros;  

iv) A maioria das reuniões do departamento é realizada em formato virtual;  

v) O Memorando de Entendimento deve ser assinado com urgência, de modo a 
apoiar o governo do Sudão do Sul na fase de recuperação;  



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Pág. 61 

 

  

vi) O orçamento foi preparado tendo em conta a necessidade de implementação 
de medidas de austeridade. As viagens foram retiradas do orçamento; 

vii) Os custos com o pessoal do JFA foram divididos em cada um dos projectos 
em que o pessoal está a trabalhar e só inclui o pessoal actual, em 
conformidade com a moratória, pelos órgãos políticos;  

viii)  Existe um subcomité de diplomacia que orienta as missões preventivas e 
outras iniciativas de paz, mas trabalha em estreita coordenação com o 
Conselho de Paz e Segurança;  

ix) Existe um subcomité de Direitos Humanos, Democracia e Governação que 
realiza várias actividades relacionadas com os direitos humanos;   

x) Relativamente à prevenção de conflitos, todos os órgãos envolvidos nas 
questões relacionadas com a paz reúnem-se sob os auspícios do Conselho 
para a Paz e Segurança;  

xi) A rubrica orçamental relativa ao reforço de capacidades no Departamento de 
Paz e Segurança foi retirada do orçamento e os detalhes dos custos para o 
pessoal do JFA foram distribuídos por cada uma das áreas temáticas;  

xii) Existe sinergia entre a Comissão e a APRM no sentido de trabalhar de forma 
conjunta rumo à realização de objectivos comuns;  

xiii)  As candidaturas têm a ver com soberania, que é competitiva entre a África e 
o resto do mundo;  

xiv) Para o ano 2022 foram previstas 15 missões de observação eleitoral e existem 
planos de contingência para atender a pedidos não planeados;  

xv) O departamento preparou o projecto de Carta Africana sobre o Estado de 
Direito e as formações de constitucionalismo e a respectiva implementação 
dos programas envolverá o ESTI;  

xvi) Relativamente à prestação de assistência técnica no domínio da governação, 
a monitorização das eleições envolve o período pré-eleitoral e missões pós-
eleitorais;   

xvii) A assistência técnica é prestada não só pelo pessoal do departamento, como 
também por outros peritos externos dos Estados-membros africanos;   

xviii) A questão do tecto orçamental afectou a inclusão do projecto de Memorial de 
África. O orçamento para este projecto será distribuído por um período de 3 
anos, sendo US$ 1 milhão por ano. Os parceiros manifestaram a sua vontade 
de patrocinar o projecto;   

xix) A questão da atribuição do orçamento é tratada pelo departamento 
responsável pela mobilização de recursos em colaboração com o 
departamento envolvido no planeamento de actividades;  

xx) A avaliação da situação política no Mali é realizada pela missão de controlo 
da UA no Mali, que se reúne frequentemente devido à fluidez da situação no 
Mali.  
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xxi) O orçamento para o projecto sobre o silenciar as armas é dificultado não só 
pelo tecto orçamental, com também pela natureza austera do orçamento, uma 
vez que as actividades devem de ser reorientadas;   

xxii) O apoio ao ACRST em Argel torna-se actualmente mais necessário do que 
anteriormente, uma vez que o terrorismo evoluiu ao longo do tempo e se 
estendeu a outras regiões do continente para além da Região do Sahel.  

xxiii) A proposta das Nações Unidas de ter o website virtual sobre genocídio é bem-
vinda, mas os Estados-membros devem se apropriar da iniciativa;  

xxiv) As verbas do fundo para a paz revitalizado não podem ser utilizadas, uma vez 
que o mecanismo de financiamento não foi concluído;   

xxv) O Comissário para a Paz e Segurança garantiu na reunião que todas as 
situações de conflito em África, incluindo a República Árabe Saharawi, serão 
abordadas e nenhuma será deixada para trás;  

xxvi) Com base na decisão 693, a Comissão contratará um consultor para proceder 
à análise de todos os gabinetes de ligação da UA a fim de determinar os que 
devem continuar e os que precisam de ser encerrados;  

xxvii) A questão relacionada com a criação do tribunal híbrido deverá aguardar 
novas consultas com as respectivas autoridades no Sudão do Sul e a 
assinatura do MdE;  

xxviii) O CLB está desprovido de estrutura e possui funcionários destacados por 
países amigos, para além de outras 4 bases logísticas regionais que não 
foram operacionalizadas, limitando assim a eficácia da ajuda militar 
proveniente de diferentes parceiros;   

xxix) As bases logísticas devem ser financiadas pelos Estados-membros e deve-se 
assegurar que a estrutura da base seja rapidamente controlada;  

xxx) Os Gabinetes de Ligação têm um tempo de funcionamento definido e devem 
ser encerrados na sequência de uma decisão do CPS, após uma avaliação 
da necessidade da sua existência;   

xxxi) O custo da auditoria externa dos gabinetes de ligação é suportado pelos 
parceiros e não impede a auditoria interna pela OIO;  

xxxii) Serão tomadas medidas para assegurar a realização das actividades 
relacionadas com a desminagem, incluindo a participação de várias 
instituições e intervenientes;  

xxxiii) O Centro de Recursos está sediado na Comissão e é inteiramente 
financiado pelos parceiros;   

xxxiv) O apoio à implementação da justiça de transição deve continuar até que 
todos os processos estejam concluídos, especialmente para a Gâmbia. O Mali 
também está em processo de receber o apoio;  

xxxv) A APRM realiza a revisão pelos pares em matérias relacionadas com a 
governação, democracia;  
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xxxvi) A sinergia AGA-APSA estava a ser revista para assegurar melhores 
métodos de trabalho com outras plataformas;  

xxxvii) A actividade 3.02 foi levada a cabo sob a supervisão do alto representante. 

xxxviii)  A participação de mulheres e jovens foi tomada em consideração na 
selecção dos participantes que deverão ser envolvidos nas consultas e é 
incentivada na prioridade 8 do projecto de silenciar as armas;  

xxxix) O apoio à implementação dos Programas (pessoal da JFA) é repartido 
entre os Estados-membros e os parceiros.  

Recomendações/Conclusões  

222. Tomou nota do relatório apresentado e elogiou o Director Interino pelo excelente 

trabalho que ele e a sua equipa estão a realizar. 

223. Deve ser apresentada uma lista do pessoal financiado ao abrigo do JFA. 

224. Algumas rubricas orçamentais, incluindo actividades relacionadas com projectos 

de impacto rápido em países de transição política, nomeadamente o Mali, entre outros, 

e o Centro de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito, deveriam ser revistas no 

sentido ascendente. 

225. Deve-se operacionalizar o projecto de memorial virtual digital; 

226. O orçamento do PAPS é adoptado; 

227. O orçamento deve ser racionalizado; 

228. Todas as actividades de capacitação devem ser canalizadas para a ACBF para 

assegurar uma gestão orçamental/financeira adequada. 

II. Departamento de Infra-estruturas e Energia 

229. O Director Interino do Departamento de Infra-estruturas e Energia apresentou a 

proposta de orçamento na ordem de US$ 5.289.455.  

Comentários dos Estados-membros 

230. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

231. Desenvolver os Recursos Energéticos e Aumentar o Acesso à Energia em África 

i) Os fundos geridos pelo KfW não devem ser considerados como fundos 
transitórios;  

ii) A actividade 4.02 na ordem de US$ 10.000, sobre a preparação na cimeira 
UE-UA deve ser eliminada do projecto;  

iii) Questionou se o recrutamento de consultores será sujeito ao sistema de 
quotas;  

iv) O departamento deve centrar-se em poucos benefícios, porém tangíveis que 
também possam apoiar a paz e a segurança;  
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v) A actividade 2.06 na ordem de US$ 69.890, deve ser realizada em formato 
virtual;   

vi) A actividade 2.07 na ordem de US$ 36.890, deve ser racionalizada e deve-se 
considerar a utilização de recursos online;  

vii) O orçamento referente à Interpretação e tradução deve ser transferido para a 
DCMP;  

viii)  A consultoria deve ser racionalizada e implementada a nível do 
departamento;  

ix) Há necessidade de se fornecer mais esclarecimentos em relação à sinergias 
entre o departamento e os outros órgãos da UA;   

x) A actividade 3.06 na ordem de US$ 39.590, relacionada com os estados 
insulares deve merecer atenção especial por parte do departamento e deve-
se explicar a razão pela qual não foram atribuídos recursos à actividade. 

xi) As actividades apresentadas não estão alinhadas com a realização dos 
objectivos da Agenda 2063, havendo muitos recursos a serem financiados 
pelos parceiros. Por conseguinte, é necessária uma revisão. 

232. Facilitação e Harmonização dos Sistemas de Transporte em África 

i) A conclusão dos trabalhos da unidade de reforma clarificará os papéis e a 
responsabilidade pela execução dos projectos de infra-estruturas;  

ii)  Toda a interpretação e tradução deverá ser canalizada para a DCMP. 

233. Facilitação do Desenvolvimento de Programas & Harmonização de Políticas e 

Regulamentação para Telecom/ TIC & P 

i) Actividades relacionadas com a tradução e interpretação devem ser 
transferidas para a DCMP;  

ii) Implementação do Programa de Cibersegurança da União Africana;  

iii) Projecto Hidroeléctrico Inga, Projecto Emblemático da UA da Agenda 2063;  

iv) O estudo sobre a avaliação da procura e o plano de transmissão do projecto 
Inga deveria ter sido levado a cabo na fase inicial.   

Resposta da Comissão 

234. A Comissão respondeu da seguinte forma: 

i) O pedido de consultoria destina-se a serviços especializados que têm um 
período de tempo definido;  

ii) A actividade UE-UA destina-se a apoiar a sensibilização em relação aos 
programas do departamento e a mostrar as realizações dos programas;  

iii) O PIDA constitui um dos projectos chave tangível e que pode ser visto em 
todo o continente. 
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iv) O departamento está a realizar reuniões regulares com todas as organizações 
envolvidas em infra-estruturas, especialmente a AUDA NEPAD, o BAD e 
outros órgãos;   

v) O orçamento para interpretação e tradução deve passar para a DCMP;  

vi) Todas as actividades do departamento estão incorporadas na Agenda 2063 e 
todos os recursos são negociados nesta base; 

vii) Os recursos disponíveis dos Estados-membros nunca foram suficientes para 
financiar todas as necessidades orçamentais do departamento;  

viii)  A responsabilidade do departamento consistia em assegurar a harmonização 
de políticas e regras em todo o continente, de modo a tornar possível a 
implementação dos projectos da Agenda 2063;  

ix) O orçamento continha apenas actividades e workshops e não indica as metas 
a alcançar em 2022; 

x) A avaliação da procura e o plano de transmissão para a actividade do projecto 
Inga com um orçamento de US$ 199.200 deve ser eliminado, uma vez que 
não se enquadra no projecto e os fundos devem ser reafectados a outras 
áreas;  

xi) A actividade sobre a viabilidade da Rede Integrada de Comboios de Alta 
Velocidade, Agenda 2063 da UA, com um orçamento de US$ 225.000, deve 
ser reafectada; 

xii) O departamento deverá ser capaz de desenvolver estratégias e políticas que 
ajudem a assegurar a melhoria dos projectos de infra-estruturas;  

xiii)  Houve mudanças nos parceiros seleccionados pela RDC para apoiar a 
implementação da barragem de INGA;   

xiv) Houve falta de coerência no envolvimento de todos os interessados no 
projecto da barragem da INGA. 

Recomendações/Conclusões 

235. O orçamento é aprovado com alterações;  

236. Orçamento deve ser racionalizado com base nos comentários dos Estados-

membros. 

JJ. Gabinete do Conselheiro Jurídico 

237. A Comissão apresentou o projecto de orçamento para apreciação na sessão 

conjunta. 

Comentários dos Estados-membros 

238. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações 

239. Reforço da capacidade jurídica da UA e dos seus Estados-membros. 
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i) O princípio fundamental de igualdade deve ser aplicado em toda a UA e no 
âmbito do programa de juristas associados, deve-se aumentar o número de 
juristas para 2 por região; 

ii) Era necessário que houvesse uma Direcção de Assessoria Jurídica com 
pessoal qualificado e mandato para assegurar que não houvesse conflito de 
decisões tomadas pelos órgãos deliberativos;  

iii) A publicação do Jornal Oficial da União Africana e dos Pareceres Jurídicos do 
Gabinete do Conselheiro Jurídico deveria ser feita online;  

iv) Existem casos cujas sentenças não favoreceram a UA e há necessidade de 
tirar lições desses casos;  

v) Solicitou ao Gabinete do Conselheiro Jurídico que explorasse a possibilidade 
de nomear um Líder para ajudar a promover a assinatura de tratados;  

vi) Pode-se fazer o uso dos advogados ou juristas pró-bono dos Estados-
membros para apoiar o Gabinete do Conselheiro Jurídico devido à limitação 
do número de funcionários. 

vii) A actividade 1.02 sobre a organização da Semana de Direito da UA deve ser 
realizada em formato virtual;  

viii)  Deve-se fornecer informação adicional sobre o sistema de votação 
electrónica relativamente a necessidade de o substituir sabendo que o mesmo 
parece estar a funcionar devidamente; 

ix) A interpretação e a tradução devem ser transferidas para a DCMP; 

x) Alguns dos manuais impressos não são distribuídos aos Estados-membros; 

xi) A impressão do Manual da Série de Tratados, Digest e Base de Dados deve 
aguardar e as cópias em papel físico devem ser distribuídas e carregadas no 
website da UA. 

xii) Deve ser elaborado um manual de procedimentos sobre como proteger os 
interesses da União com jurisdição respectiva em diferentes países, criando 
uma rede de jovens advogados em cada Estado-membro.  

xiii)  A reunião de peritos sobre os desafios da ratificação/adesão aos tratados da 
OUA/UA em conformidade com a Decisão EX.CL/847(XXV) Rev.1 deve ser 
realizada em formato virtual para aumentar o número de Estados-membros 
que participam no programa;  

xiv) O Gabinete do Conselheiro Jurídico deve informar os Estados-membros sobre 
os instrumentos jurídicos que estão disponíveis para a ratificação, incluindo o 
nome dos países e há necessidade de mudar a abordagem através da qual 
se assegura a celeridade das ratificações;  

xv) Em virtude de o Gabinete do Conselheiro Jurídico enfrentar problemas 
relacionados com o pessoal, questionou de que forma pode fazer a 
elaboração de documentos e formação para os Estados-membros.  
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xvi) A convenção da UA e a campanha sobre a ratificação de instrumentos 
jurídicos são pertinentes e a abordagem adoptada em Niamey foi liderada pelo 
Chefe de Estado.  

xvii) É necessário concentrarmo-nos na compreensão das razões da morosidade 
na ratificação dos instrumentos jurídicos, em vez de continuar com as mesmas 
actividades de ratificação, que tem mostrado poucos resultados;  

Resposta da Comissão 

240. A Comissão respondeu da seguinte forma:  

i) O Gabinete do Conselheiro Jurídico está empenhado em proteger e defender 
os interesses da organização;  

ii) A estrutura do Gabinete do Conselheiro Jurídico irá ajudar a flexibilização e a 
melhorar o desempenho do departamento;   

iii) Há necessidade de continuar a produção de publicações jurídicas em papel 
físico, uma vez que estes materiais são para divulgação nos Estados-
membros;   

iv) O estipêndio previsto no orçamento refere-se ao programa de juristas 
associados, que é um salário mensal;  

v) Há apenas 1 funcionário judicial encarregado dos processos administrativos, 
com 47 processos pendentes;  

vi) O caso de Moctar Yedaly deve ser analisado de diferentes formas e se tirar 
lições com o caso;  

vii) O Gabinete do Conselheiro Jurídico também tem sido eficiente pois tem 
ganhado alguns dos casos;  

viii)  A criação de um comité nacional ajudará na ratificação de instrumentos 
jurídicos e isto é feito observando o princípio de equilíbrio regional;  

ix) A criação de 55 comités sectoriais em 1 ou 2 anos será difícil e limitada pela 
disponibilidade de fundos. 

Recomendações/Conclusões 

241. A Sessão Conjunta solicitou ao Gabinete da Vice-Presidente que desse prioridade 

ao recrutamento de pessoal adequado no departamento. 

242. Solicitou ao Gabinete do Conselheiro Jurídico que racionalizasse o orçamento 

tendo em conta os comentários dos Estados-membros;  

243. O programa de Juristas Associados deve ser alargado passando a contar com 10 

juristas para o ano de 2022;  

244. Deve-se explorar a utilização de um líder para a ratificação de instrumentos 

jurídicos e tratados;  

245. Deve-se Institucionalizar o uso de juristas pró-bono dos Estados-membros da UA 

para apoiar o gabinete do conselheiro jurídico em áreas que requerem apoio;  
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246. O Gabinete do Conselheiro Jurídico deve prestar informações regulares 

actualizadas sobre a ratificação dos instrumentos jurídicos aos Órgãos Deliberativos, 

através do Comité Ministerial sobre os Desafios da Ratificação/Adesão e Implementação 

dos Tratados da OUA/UA.  

247. Solicitar ao Gabinete do Conselheiro Jurídico que envolva as Embaixadas 

Africanas em Adis Abeba no processo de ratificação dos Instrumentos Jurídicos.  

KK. Processo de consulta sobre o estabelecimento do Tribunal Híbrido no Sudão 
do Sul 

248. O projecto de orçamento foi apresentado à sessão conjunta para apreciação. 

Comentários dos Estados-membros 

249. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

x) Houve um acordo de paz revisto que foi assinado em 2020 e que foi afectado 
por várias mudanças no ministério da justiça;  

xi) O tribunal híbrido é para os povos do Sudão do Sul e não para satisfazer os 
intentos dos Estados Unidos;  

xii) O Gabinete do Conselheiro Jurídico iniciou o processo de recrutamento de 
procuradores sem recorrer ao órgão legislativo do Sudão do Sul, onde os 5 
procuradores serão dos respectivos Estados-membros africanos. 

xiii) Os processos de recrutamento não envolvem o Governo do Sudão do Sul e 
não podem ser tolerados. 

xiv) Os fundos concedidos pelos EUA afectam a neutralidade dos actos do 
Gabinete do Conselheiro Jurídico para o estabelecimento do Tribunal Híbrido 
no Sudão do Sul. 

xv) O Gabinete do Conselheiro Jurídico deve trabalhar com todos os órgãos da 
UA e todos os esforços devem estar voltados para interesse do governo e dos 
povos da República do Sudão do Sul. 

Recomendações/Conclusões  

250. O orçamento foi rejeitado por não ter seguir os procedimentos adequados quando 

foram realizadas consultas com o governo do Sudão do Sul. 

LL. Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Meio Ambiente 

251. O Director Interino para a Área do Meio Ambiente e Economia Azul apresentou o 

Orçamento do Departamento de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e 

Ambiente.  

Comentários da sessão conjunta 

252. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 
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i) Procurou saber a razão pela qual o departamento sempre solicitou um 
financiamento suplementar, embora a taxa de execução seja sempre baixa. 
Não deveria haver lacunas no financiamento do orçamento;  

ii) Questionou se havia alguma relação com a ZCLCA;  

iii) Observou que o orçamento incluía muitos consultores;   

iv) Observou que só deveriam utilizar consultores quando necessário e, portanto, 
os custos devem ser eliminados;  

v) Pediu esclarecimento sobre a forma através da qual o departamento pretende 
levar a cabo o desenvolvimento de capacidades, especialmente à luz da 
austeridade actualmente em vigor;  

vi) Se os fundos tiverem sido assegurados pelos Parceiros, não há, por 
conseguinte, objecções à inclusão das actividades no Orçamento;   

vii) Observou que no Orçamento do Departamento não foram tidas em conta as 
prioridades do Desenvolvimento Rural;  

viii)  Observou a repetição de actividades de ano para ano no Orçamento do 
Departamento e sugeriu a reformulação das suas actividades;  

ix) Solicitou que os salários fossem transferidos para a Direcção de Parcerias. 

Projecto Um 

i) Apoiou a operacionalização de Escritórios de Coordenação Nacional da 
PATTEC funcionais (NPCOs);  

ii) Incentivou à produção de fertilizantes, pois é fundamental para aumentar a 
produção agrícola em África;  

iii) Observou que a instituição do Centro de Produção de Fertilizantes do 
Zimbabwe, que se enquadra no departamento, foi negligenciada durante 
algum tempo. Por conseguinte, solicitou à Comissão que revitalizasse o 
gabinete;  

iv) Na página 46, sobre a parceria técnica, questionou se será atribuído 
orçamento para o combate à infestação de gafanhotos na África Oriental;  

v) Indagou o significava do ponto “reforçar o acesso a insumos e mercados...”. 

vi) Nas páginas 143, 144, 146. As rubricas 1.01, 1.02 e 1.03, num total de US$ 
284.400, ao abrigo da Capacidade das CER e dos Estados-membros para 
implementarem a Estratégia Regional Africana, propuseram que as rubricas 
fossem abrangidas pelo orçamento operacional; 

vii) Em relação a coordenação do CAADP, página 154, pontos 2.06 e 2.07 
indagou qual é a melhor mineira que a Comissão identificou para coordenar a 
questão, serão realizadas reuniões virtuais ou presenciais;  

viii)  Em relação a Promoção do Investimento, Página 150, questionou sobre a 
ligação com os Estados-membros e a forma através da qual a promoção seria 
feita;  
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ix) Apoia a resposta do pedido de operacionalização do Centro de Fertilizantes;  

x) Relativamente ao ponto 1.01 na ordem de US$ 71.952, questionou se os 
consultores tinham sido contratados para efectuar o arquivo;  

xi) Os pontos 3.06 e 3.07, ao abrigo da capacidade dos Estados-membros para 
a implementação dos Acordos Ambientais Multilaterais (AAM) globais na 
ordem de US$ 194.896, parecem ser semelhantes. Os dois podem ser 
redefinidos por ordem de prioridade;  

xii) Manifestou espanto em relação ao facto de as Questões Meteorológicas 
relacionadas com as alterações climáticas não estejam totalmente 
contempladas no orçamento;  

xiii)  Questionou a seguinte actividade “Apoiar a operacionalização do Acordo da 
Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) através do reforço das 
estruturas e capacidades de governação SPS dos Estados-membros em 
matéria de Saúde Animal e Segurança Alimentar” que já está a ser levada a 
cabo pela ZCLCA e constatou que se trata de uma duplicação. 

Projecto Dois 

i) Em relação ao ponto 1.02 na ordem de US$ 126.500, questionou a razão pela 
qual a actividade de erradicação da mosca tsé-tsé e da tripanossomíase foi 
especificamente mencionada para ser levada a cabo apenas nos países 
anglófonos; 

ii) O ponto 7 diz respeito à auto-suficiência da mulher e o outro diz respeito à 
jovens e ambos não inclusos no orçamento; 

iii) O ponto 5.02 na ordem de 125.600, relativo aos salários deve ser tratado 
como outros salários no âmbito do orçamento operacional;  

iv) O ponto 6.02 na ordem de US$ 36.980, deve ser transferido para parcerias;  

v) O Departamento de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e 
Desenvolvimento Sustentável (DARBE) deve incentivar os Estados-membros 
a adoptar o conceito de soberania alimentar em vez do conceito de segurança 
alimentar. O último indica dependência e enquanto o primeiro se refere ao 
controlo sobre a qualidade dos alimentos;  

vi) Os pontos 12.04 e 12.06, que totalizam US$ 136.500, devem ser 
racionalizados. 

vii) Incentivou a Comissão a levar a cabo um planeamento e orçamentação 
interna conjunta para toda a União, incluindo a AUDA-NEPAD. 

viii) Ponto 2.01, página 127, e ponto 2.04, realizar a missão nos Estados-membros 
na ordem de US$ 12.000, o montante proposto é demasiado reduzido. 

Projecto Três 

i) Indagou sobre grau de colaboração com .... sobre a gestão das bacias 
hidrográficas, uma vez que estas têm um impacto negativo na agricultura;  
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ii) Na página 67, os custos com o pessoal devem ser transferidos para o ponto 
adequado;  

iii) Deve-se fornecer esclarecimentos em relação aos pontos 5.02 e 5.03 na 
ordem de US$ 30.600, para justificar as rubricas orçamentais;  

iv) Em 2022 haverá uma reunião extraordinária sobre a gestão da água, pelo que 
seria necessária uma dotação orçamental suficiente para o efeito;  

v) Questionou que medidas serão postas em prática para uma melhor execução 
orçamental em 2022.  

Respostas da Comissão 

253. A Comissão respondeu da seguinte forma:  

i) A questão dos consultores será racionalizada e as actividades que podem ser 
feitas internamente serão retiradas do orçamento; 

ii) Elogiou os Estados-membros pelo apoio fornecido à produção de 
Fertilizantes, pois é fundamental para aumentar a produção agrícola em 
África;  

iii)  O Departamento está a trabalhar com vários grupos em África para apoiar os 
agricultores como parte do desenvolvimento rural;  

iv) Concordou em transferir os salários que deveriam ser transferidos para a 
Direcção de Parcerias no Gabinete do Presidente da Comissão;  

v) O fecalismo a céu aberto está a afectar a qualidade da água, especialmente 
as águas subterrâneas;  

vi) No que tange à relação com a ZCLCA, a Comissão confirmou que havia uma 
forte colaboração com o órgão;  

vii) Tomou nota dos comentários relativos a questões de reforço de capacidades;  

viii)  Relativamente ao Centro de Produção de Fertilizantes, o departamento 
estava a estudar a melhor forma de o fazer funcionar perfeitamente;  

ix) A categorização dos países por língua foi especificamente mencionada com 
o objectivo de poupar custos de interpretação, de modo a que as reuniões 
para anglófonos e francófonos fossem realizadas separadamente. 

x) Confirmou-se que o financiamento da UE foi assegurado para financiar 
algumas das suas actividades. 

xi) O orçamento para a meteorologia foi feito em 2021, mas devido a cortes 
orçamentais foi retirado; 

xii) O departamento foi mandatado para realizar o reforço de capacidades para 
as mulheres que se encontram nas zonas rurais;  

xiii)  Relativamente à colaboração em matéria de capacidade produtiva no âmbito 
da ZCLCA, devem ser firmados acordos institucionais sobre a prestação das 
áreas de colaboração;  
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xiv) O PANVAC administra vacinas para o gado, mas ultimamente está também a 
apoiar com testes PCR COVID-19. 

xv) Concordou com as observações da reunião sobre questões de mulheres e 
jovens e está pronta a rever os números até aos níveis que possam responder 
às preocupações. 

xvi) Em relação às actividades 12.04 e 12.06 na ordem de US$ 85.900, será 
analisada a possibilidade de as fundir;  

xvii) O departamento irá colaborar com a Divisão de Parcerias e Mobilização de 
Recursos em questões de parceria, tal como sugerido pela reunião; 

xviii) Pedidos de salários serão transferidos para o Gabinete da Vice-Presidente; 

xix) Além da colaboração com as CER, que é rotineira, o departamento colabora 
com diferentes entidades sobre alterações climáticas em continente.  

xx) No tocante à água, o departamento colabora com os programas nacionais 
sobre rios e bacias hidrográficas; 

xxi) A Comissão tem um mandato limitado quanto a estar efectivamente presente 
nos Estados-membros para fazer furos;  

xxii) A Comissão esclareceu que só tinha orçamentos cujo financiamento tinha sido 
assegurado;  

xxiii) A taxa de execução orçamental também faz parte dos critérios para a análise 
de orçamento; 

xxiv) Confirmou igualmente que, na sequência das negociações com os parceiros 
antes da sessão conjunta, o orçamento apresentado apenas era considerado 
como financiamento garantido; 

xxv) Assessorou o departamento no sentido de assegurar a implementação da 
decisão da Conferência relativa a realização da sessão extraordinária sobre a 
água. 

Recomendações e Conclusões 

254. Recomendou à Comissão no sentido de não aceitar financiamentos de parceiros 

com condições que contrariam os princípios da UA; 

255. Proceder a uma revisão e racionalização do orçamento sem défice orçamental. 

256. Tomou nota da apresentação e elogiou o departamento pelo trabalho que está a 

realizar;  

257. A operacionalização de um Centro de Fertilizantes no Zimbabwe deve ser objecto 

de análise;  

258. Solicitou o departamento para melhorar a execução orçamental; 

259. O orçamento foi aprovado com alterações propostas pela reunião; 
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260. Assessorou o departamento no sentido de procurar uma decisão da Conferência 

para acolher a cimeira extraordinária sobre a água; 

MM. Gabinete Interafricano de Recursos Animais da União Africana (AU- IBAR) 

261. O Gabinete apresentou o projecto de orçamento para apreciação na sessão 

conjunta 

Comentários da sessão conjunta 

262. Na sequência da apresentação, a sessão conjunta fez os seguintes comentários 

e observações: 

i) Questionou o baixo grau de execução orçamental que se situou na ordem de 
48% em 2020;  

ii) Indagou quando é que foi adoptada economia azul, e as estruturas e pessoal 
disponíveis; 

iii) O orçamento do IBAR apresenta muitas rubricas que devem ser transferidas 
para o Orçamento Operacional da UA;  

iv) Apoiou a implementação da Estratégia da Economia Azul em África e referiu 
que os países que não possuem oceanos também deveriam beneficiar desta 
iniciativa;  

v) Questionou se o Gabinete dispõe de capacidade para realizar os projectos 
destacados no orçamento referente à 2022;  

vi) Solicitou informação actualizada sobre o ponto de situação em relação à 
construção do edifício do IBAR em Nairobi;  

vii) Concordou que o edifício de escritórios do IBAR em Nairobi será um local 
secundário;  

viii)  Esclareceu que o terreno no Quénia para o IBAR foi dado como doação à UA 
e não pode ser retirado, uma vez que existem leis em vigor que fazem com 
que haja respeito para com terrenos privados;  

ix) Solicitou informação sobre os compromissos do IBAR com a AUDA NEPAD 
no domínio de sinergias e potenciais áreas de parceria para evitar duplicações 
em áreas semelhantes;   

x) Referiu que, em vez de contratar consultor...  

Respostas da Comissão  

263. A comissão respondeu da seguinte forma:  

i) Informou a reunião que os baixos níveis de execução orçamental na ordem 
de 48% em 2020 se devem à COVID-19 e ao financiamento;  

ii) Relativamente à economia azul, contamos como o apoio das CER, todavia, a 
partir de 2023, o Departamento encarregado da economia azul assumirá a 
implementação das actividades de acordo com a Decisão Executiva;  
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iii) A inclusão das rubricas orçamentais operacionais neste documento deveu-se 
ao facto de ter havido uma dotação insuficiente do orçamento operacional 
normal aprovado da União;  

iv) O edifício em Nairobi encontra-se na fase 2 de construção; a construção da 
fase 1 do muro de vedação foi concluída. 

v) Quaisquer fundos não utilizados devem ser transferidos para o Fundo de 
Reserva, de acordo com o Regulamento Financeiro da UA. 

vi) O Departamento tem vindo a realizar reuniões para efeitos de sinergia e 
identificação de potenciais áreas de parceria a fim de evitar duplicações em 
áreas semelhantes. 

vii) Deu a conhecer que o mandato da NEPAD é de coordenar e executar 
projectos regionais e continentais prioritários para promover a integração 
regional com vista à realização célere da Agenda 2063; 

Recomendações/Conclusão 

264. Tomou nota da apresentação e elogiou o Gabinete pelo trabalho realizado;  

265. Incentivou o gabinete a criar oportunidades para jovens e mulheres;  

266. Adoptou o orçamento por consenso. 

NN. Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos 

267. O Tribunal apresentou o projecto de orçamento para apreciação na sessão 

conjunta. O orçamento total apresentado é de US$ 2.5833.920, composto por US$ 

8.098.085 de Orçamento Principal e US$ 4.491.273 Orçamento Especial. 

Comentários da Sessão Conjunta 

268. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) A Actividade (F) do Ponto 1.02 do projecto especial, na página 104 na ordem 
de US$ 2,5 milhões no âmbito das sessões ordinárias, é importante, porém 
poderia ser racionalizada. Questionou por que razão havia diferença no 
número de dias. Propôs igualmente que esta actividade fosse realizada online; 

ii) A actividade descrita no ponto 1.03 na ordem de US$ 30.000, sobre a 
operacionalização do Fundo de Assistência Jurídica, deve ser realizada 
online;  

iii) A actividade descrita no ponto 4.01 na ordem de US$ 276.456, sobre Visitas 
de Intercâmbio entre Pares, deve ser racionalizada, especialmente no que diz 
respeito ao número de participantes;  

iv) Observou que o orçamento para a actividade descrita no número 1.02, sobre 
as sessões ordinárias, é demasiado na ordem de US$ 272.000, e continha 
custos inexplicáveis. Por conseguinte, a sessão conjunta propôs uma redução 
significativa do orçamento;  
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v) Os pontos 1.01, 1.04 e 2.02, nos montantes na ordem de US$ 10.000, 25.000 
& 80.000, respectivamente, foram racionalizados; 

vi) Os pontos 4.02 e 4.03 na ordem de US$ 276.456, deveriam ser racionalizados 
de acordo com a decisão anterior sobre formação;  

vii) O Tribunal integra as instituições nas quais deveria haver reformas em 2021, 
mas parece não existir uma rubrica orçamental para o efeito. Nesta senda, a 
sessão conjunta propôs a introdução de uma rubrica orçamental para o efeito;  

viii)  Relativamente ao ponto 1.01 sobre a Publicação do relatório sobre o Direito 
do Tribunal Africano, Volume 5, para poupar custos, devia-se se fazer a 
referida publicação no website; 

ix) Foi solicitada explicação em relação ao ponto 1.02, no entanto não se 
apresentam pormenores; 

x) Os custos de tradução devem ser transferidos para a DCMP;  

xi) O ponto 1.08 sobre os custos dos juízes foi apresentado como um montante 
fixo e isto necessita de mais pormenores; 

xii) Os pontos 1.04 e 2.02 sobre a Publicação do Anuário Africano dos Direitos 
Humanos, Volume 6, e Publicação de documentos básicos do Tribunal, 
respectivamente, são semelhantes aos contidos na proposta do Gabinete do 
Conselheiro Jurídico, pelo que se solicita que sejam confrontados e 
racionalizados; solicita-se igualmente ao Tribunal e ao Gabinete do 
Conselheiro Jurídico que trabalhem em conjunto; 

xiii)  Devido a desafios relacionados com a austeridade, solicitou ao Tribunal que 
identificasse pontos que deverão ser removidos; 

xiv) Solicitou a apresentação do montante para o orçamento principal, uma vez 
que só foi apresentado apenas orçamento para um projecto especial; 

xv) Pediu esclarecimento sobre as qualificações dos advogados que vão ao 
tribunal para defender o caso; 

xvi) Questionou o pagamento de honorários que se destinava aos juízes e a razão 
pela qual foram orçamentados US$ 500 não obstante a decisão do Conselho 
Executivo de US$ 150;  

xvii) Propôs que se deixasse a traduções e a interpretação de fora para que sejam 
centralizadas na DCMP;  

xviii) Apoiou o orçamento e a possibilidade da sua racionalização;  

xix) A actividade de Digitalização 1.05 na ordem de US$ 99.200, que consiste no 
desenvolvimento de um repositório de documentação e biblioteca de direitos 
humanos da UA; 

xx) Reiterou-se que todas as reuniões devem ser virtuais, uma vez que a quantia 
dedicada a realização da reunião é considerável;   

xxi) O custo das sessões ordinárias deve ser racionalizado; 
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xxii) Pediu esclarecimentos sobre a razão pela qual o Tribunal deve contribuir para 
as actividades dos parceiros, no montante de US$ 25.000, tal como estipulado 
na actividade 1.06;   

xxiii) O Gabinete do Conselheiro Jurídico deve participar como observador no retiro 
anual dos Oficiais de Justiça do Tribunal, CADHP e ACERWC; 

xxiv) Todos os juízes deverão receber US$ 150 por mês, de acordo com as 
instruções do Conselho Executivo;  

xxv) Foi feita uma proposta segundo a qual deve-se incluir na proposta sobre 
honorários duas rubricas orçamentais diferentes, uma para juízes vinculados 
por contrato antes da decisão de Niamey, e a outra para juízes vinculados no 
âmbito da nova decisão; 

Respostas do Tribunal 

269. O Tribunal respondeu da seguinte forma: 

i) No que diz respeito ao custo das sessões ordinárias, é importante notar que 
foram realizadas 6 sessões virtuais desde Março, com a participação de juízes 
dos respectivos países, no entanto, surgiram vários desafios, tais como 
questões de conectividade e difícil deliberação dos processos judiciais; 

ii) As audiências públicas são actividades chave no Tribunal e os juízes 
necessitam de apoio adequado nas reuniões, incluindo reuniões presencias 
para efeitos de discrição;  

iii) Existem riscos associados às deliberações online, tais como a fuga de 
decisões judiciais através da Internet, manchando assim a reputação do 
Tribunal; 

iv) Todas as formações contidas na proposta que devem ser financiadas pelos 
Estados-membros foram suprimidas, as mantidas são financiadas pelos 
Parceiros Internacionais; 

v) A formação de natureza jurídica prática foi incluída no orçamento a fim de 
permitir uma participação adequada nos processos do Tribunal; 

vi) A formação de jornalistas é patrocinada pela GIZ, o Tribunal não tem 
visibilidade nos Estados-membros. Uma das formas de o promover e de 
assegurar a sua visibilidade é a formação de jornalistas; 

vii) As visitas de intercâmbio são também patrocinadas por parceiros, e é uma 
plataforma na qual se partilham as melhores práticas e se realiza troca de 
ideias;  

viii)  No que diz respeito à baixa taxa de execução, o advento da pandemia da 
COVID-19 interferiu na realização da maior parte das actividades do Tribunal, 
uma vez que estas foram concebidas para serem realizadas fisicamente;  

ix) O Plano Estratégico do Tribunal dá prioridade a interacção com os Estados-
membros; 
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x) O protocolo que estabelece o Tribunal o mandatou para estabelecer as suas 
próprias regras em colaboração com o Escritório de Banjul devido às suas 
sinergias. Por conseguinte, não é obrigado a consultar o Gabinete do 
Conselheiro Jurídico; 

xi) O Tribunal foi conferido o mandato para adoptar os seus procedimentos nas 
suas sessões;  

xii) A conferência solicitou ao Gabinete do Conselheiro Jurídico que procedesse 
a revisão de todos os procedimentos jurídicos de todos os órgãos;  

xiii)  Considera que, para além da publicação no websit, deve se fazer publicações 
em papel físico; a publicação de documentos e vários relatórios do Tribunal 
foi financiada pelos Parceiros Internacionais durante os últimos dois anos, 
todavia, julga-se que seria fundamental que os Estados-membros se 
apropriassem do processo;  

xiv) Propôs que se transferisse a tradução para a DCMP. Entretanto, o Tribunal 
esclareceu que não tem relações directas com a Comissão. Como um órgão, 
tem a sua própria unidade de tradução e interpretação independente da 
Comissão da UA e constituiria um grande problema transferir o orçamento 
para a DCMP; 

xv)  A reunião realizada com a CEDEAO é uma reunião que se realiza 
regularmente a nível da região;  

xvi) Sugeriu que houvesse co-financiamento com os parceiros sempre que estes 
últimos procurassem apoiar o Tribunal;  

xvii) Confirmou que o orçamento foi elaborado tendo em conta as mediadas de 
austeridade e, por conseguinte, não incluía o recrutamento de novo pessoal, 
entre outros;  

xviii) Deve haver uma contribuição para os fundos dos parceiros a fim de ajudar a 
apoiar as actividades dos parceiros. No tribunal, verifica-se apoio ao fundo, 
por isso este não é integralmente financiado pelos parceiros; 

xix) Os advogados envolvidos nos casos são oriundos dos governos nacionais e 
constitui um requisito que tenham servido durante um mínimo de 5 anos a 
nível nacional. Uma vez que a prática a nível nacional é diferente dos casos a 
nível internacional, é evidente que tais advogados devem ser formados para 
intervir em casos a este nível; 

xx) Confirmou que será levada a cabo uma reforma no Tribunal em 2021 e que 
poderá ter implicações em termos de custos;  

xxi) O valor de US$ 500 está a ser pago aos juízes que foram atribuídos contratos 
antes da decisão de Niamey. Todos os novos contratos estão a ser emitidos 
de acordo com a decisão do Conselho Executivo, segundo a qual deve ser 
pago o valor de US$ 150 aos juízes;  

xxii) Gabinete do Conselheiro Jurídico: Todos os juízes devem receber US$ 150 
por mês, de acordo com as instruções do Conselho Executivo.   
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Recomendações/Conclusões  

270. Tomou nota da apresentação e elogiou o Tribunal pelo trabalho realizado; 

271. Elogiou a Presidente pela sua ascendência ao cargo e elogiou igualmente a sua 

presença; 

272. Adoptou o orçamento por consenso; 

273. Solicitou ao Tribunal que trabalhasse com o Gabinete do Conselheiro Jurídico 

sobre instrumentos jurídicos; 

274. Tomou nota das observações e comentários dos Estados-membros e solicitou ao 

Tribunal que racionalizasse;   

275. Solicitou ao Gabinete do Conselheiro Jurídico que elaborasse um documento 

contendo todos os instrumentos jurídicos, decisões políticas, em colaboração com todos 

os órgãos e instituições; 

276. Solicitou ainda ao tribunal que cumprisse a Decisão 1057 do Conselho Executivo, 

de Julho de 2019, relativa aos honorários de juízes; 

OO. Agência de Desenvolvimento da UA – NEPAD 

277. O Director Executivo da AUDA - NEPAD e a Administração apresentaram o 

Orçamento referente à 2022 da Agência 

Comentários da Sessão Conjunta 

278. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Saudou o esforço da NEPAD na melhoria do alinhamento orçamental com a 
Agenda 2063;  

ii) Observou que o orçamento tem uma projecção plurianual de 2022 a 2025, e 
está devidamente apresentado no documento;  

iii) Sublinhou que os objectivos da NEPAD não estão claramente elaborados e 
que existe uma duplicação de várias actividades por parte dos departamentos 
da Comissão;  

iv) Observou que o Orçamento de Programas apresenta vários elementos do 
Orçamento operacional. 

v) Observou que existe uma discrepância entre a síntese do Orçamento e o 
Orçamento apresentado, e observou que existe um aumento significativo de 
afectação de fundos dos Estados-membros no novo orçamento. 

vi) Observou que o projecto de Integração Económica foi também reflectido no 
orçamento da Comissão da UA. O mandato da NEPAD deve ser a 
implementação e, por conseguinte, devem ser realizadas consultas; 

vii) Pediu esclarecimento sobre o orçamento detalhado do projecto da AUDA-
NEPAD; 
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viii)  Apelou ao aumento do limite máximo dor orçamento da UADA-NEPAD, uma 
vez que é uma marca registada da África no desenvolvimento;  

ix) A reunião reiterou a necessidade de evitar duplicações e sobreposições entre 
a CUA e a Agência e apelou a S. Exa. o Vice-presidente para identificar os 
papéis dos dois órgãos;  

x) Observou ainda que existe um programa de mobilização de recursos para 
África e solicitou a agência que explicasse os progressos registados até à data 
para informar os Chefes de Estado em 2025;  

xi) Apoiou a adopção de todo o orçamento; no entanto, o orçamento deve ser 
analisado novamente em Outubro de 2021 na sequência da definição dos 
papéis da CUA e da Agência;   

xii) Indagou se existe algum mecanismo para monitorizar o progresso dos 
projectos emblemáticos da Agenda 2063;   

xiii)  Procurou saber sobre os progressos realizados no Projecto da Barragem de 
Inga e sobre a disponibilidade de fundos para a sua implementação, uma vez 
que parece mais ambicioso;  

xiv) Solicitou que fosse fornecida uma matriz de projectos implementados para dar 
imagens claras do que a Agência está substancialmente a fazer para informar 
a decisão dos órgãos deliberativos. A Agência foi encarregada de fazer esse 
exercício à semelhança de como a o PNUD procede;    

xv) Indagou se os projectos emblemáticos da UA são visíveis no terreno para 
avaliar a necessidade de mobilizar os recursos junto dos Chefes de Estado;  

xvi) Observou que a actividade orçada em US$ 250.000 sobre a recuperação da 
indústria do turismo deveria ser acelerada através da melhoria do ambiente 
operacional e do apoio financeiro ao turismo rural/ecoturismo e questionou 
que países serão visados em África. 

xvii) Solicitou a NEPAD que procedesse tal como as outras agências congéneres, 
nomeadamente o PNUD e a GIZ, a fim de alcançar os objectivos da Agenda 
2063;  

xviii) Salientou que a apresentação das Propostas Orçamentais referentes a 2023 
deveria começar com os programas da AUDA-NEPAD para evitar a 
duplicação de projectos com a Comissão. 

xix) Propôs que se houver duplicação de actividades nos Departamentos da 
Comissão com a Agência da NEPAD, se optasse pela racionalização das 
mesmas, retirando as dos Departamentos. 

xx)  Sublinhou que o orçamento da AUDA-NEPAD apresentado é modesto e que 
o limite máximo deve ser aumentado. 

Respostas da AUDA-NEPAD 

279. A AUDA-NEPAD respondeu o seguinte:  
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i) Informou que o sistema tem indicadores para mostrar o que a Agência está a 
fazer e dispõe igualmente de indicadores que utiliza para a execução do seu 
orçamento;  

ii) Salientou que o orçamento inicial da AUDA-NEPAD era superior ao montante 
indicado no relatório e que os montantes tinham sido racionalizados;  

iii) Saudou as consultas realizadas com a Comissão sobre os vários projectos 
com a finalidade de estabelecer sinergias para o benefício da União. 

iv) Observou que a seguinte actividade: “Mecanismo de prestação de serviços 
para acelerar os projectos do PIDA PAP 2 até ao respectivo encerramento 
financeiro” só é realizada pela AUDA no Continente;  

v) Concordou com a divisão de trabalho e irá colaborar com o Gabinete da Vice-
Presidente para abordar esta questão, uma vez que não há duplicação entre 
a CUA e a AUDA-NEPAD;  

vi) Salientou que os Consultores e os custos de viagem foram mantidos no 
mínimo e a agência está a utilizar vários Parceiros no terreno, tais como as 
autoridades alimentares e agrícolas, para reduzir os custos do seu programa;  

vii) Sublinhou que as actividades que a AUDA-NEPAD está a realizar enquadram-
se no âmbito do seu mandato, tal como delineado pela Decisão do Conselho 
Executivo;  

viii)  Sugeriu a necessidade de rever a selecção dos projectos emblemáticos, uma 
vez que o pressuposto inicial era que havia muitos recursos na União, mas já 
não existem;  

ix) Apelou à construção dos sistemas de entrega que podem ser replicados no 
Continente e incluir componentes de fabrico no orçamento. 

x) Chegou a conclusão de que existem áreas que carecem de melhorias e 
observou que deve-se dedicar fundos para a materialização da Agenda 2063, 
especificamente na área da ciência e tecnologia; 

xi) Informou que não serão contratados consultores, excepto em casos extremos 
recomendados pelos Estados-membros. 

Recomendações/Conclusões  

280. A reunião recomendou que a AUDA-NEPAD coordene com outros departamentos 

para garantir que se evite a duplicação de actividades. (levar a Recomendações Gerais) 

281. Adoptar o orçamento sem Défice de Financiamento  

282. Recomendar uma abordagem de implementação gradual dos programas da 

AUDA-NEPAD numa avaliação com base nas necessidades 

283. O Órgão pode apresentar um orçamento suplementar acompanhado de taxas de 

execução para as respectivas rubricas orçamentais. 
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PP. Conselho de Paz e Segurança 

284. O Director interino apresentou o Orçamento referente ao exercício de 2022 na 

ordem de US$ 1.111.213 e um orçamento adicional no âmbito do exercício de 2022 na 

ordem de US$ 930.374. 

Comentários da sessão conjunta 

285. Na sequência da apresentação, a sessão conjunta fez os seguintes comentários 

e observações:  

i) Apoiou o Orçamento tal como apresentado e sublinhou que este tinha sido 
revisto pelos membros do CPS;  

ii)  Reiterou que a tradução e interpretação devem ser transferidas para a DCMP;  

iii) Recordou a resolução do Subcomité segundo a qual a análise do orçamento 
suplementar deve ser feita uma vez por ano;  

iv)  Mostrou preocupação em relação ao Orçamento Suplementar solicitado e 
salientou que a Comissão está ciente dos procedimentos para a apresentação 
dos pedidos de Orçamento Suplementar;  

v) Pediu esclarecimento em relação a realização de reuniões mensais regulares 
a nível de embaixadores descrita no orçamento;  

vi) Aventou a proposta de manter a tradução e interpretação a nível do CPS uma 
vez que se trata de um Órgão estabelecido pela Conferência de Chefes de 
Estado e de Governo;  

vii) Sugeriu que a Direcção de Finanças considerasse financiar o orçamento 
suplementar através da poupança interna e das reafectações;  

viii) Observou que o DPS é um órgão sensível e, por conseguinte reúne-se duas 
vezes por semana e sempre que há crise, pelo que os custos de interpretação 
são necessários para assegurar o cumprimento dos seus objectivos;  

ix) O CPS é um Órgão e não está ligado aa DCMP, embora esteja situado na 
Sede, pelo que a tradução e interpretação devem ser orçamentadas de forma 
independente; 

x) foram levantadas preocupações quanto à atribuição de um montante de US$ 
930.373,92 para apenas 10 tradutores e intérpretes, quando o fundo poderia 
ser atribuído para o recrutamento de pessoal permanente/regular para o PSD. 

Respostas do Secretariado do Conselho de Paz e Segurança 

286. O Secretariado do Conselho de Paz e Segurança respondeu da seguinte forma:  

i) Toma nota da preocupação relacionada com a harmonização das actividades 
1.03 e 1.04 na ordem de US$ 543.000, apresentada pelos Estados-membros;  

ii) A actividade 1.01 na ordem de US$ 130.170, está relacionada com o 
orçamento para a indução de novos membros sobre os métodos de trabalho 
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do Conselho de Paz e Segurança para os membros com mandatos de 3 anos 
e 5 anos;  

iii) Observou que a actividade 1.05 está orçamentada para o retiro anual do CPS 
e também para rever os métodos de trabalho do Conselho; 

iv) Fez saber que as reuniões se realizam duas vezes por semana e que é 
importante ter um orçamento fixo para os Intérpretes, uma vez que existem 
reuniões não planeadas devido a situações imprevistas;  

v) Informou que existe um défice orçamental em 2021 para os custos dos 
intérpretes para cobrir as reuniões do CPS, o que justifica o pedido de 
orçamento suplementar;  

vi) Explicou que a Direcção de Finanças não recebeu formalmente o pedido de 
Orçamento Suplementar;  

vii) Informou a reunião que a Direcção de Finanças realizou audições orçamentais 
com base em decisões e orientações dos Órgãos Deliberativos. 

Pedido de Orçamento Suplementar do Conselho de Paz e Segurança 

287. Foi apresentada uma proposta do pedido de orçamento suplementar do Conselho 

de Paz e Segurança na ordem de US$ 604.875. Este orçamento suplementar destina-se 

a realizar actividades urgentes e imprevistas. 

288. Na sequência do debate que se seguiu, a sessão conjunta aprovou, por 

unanimidade, o pedido. Igualmente, concordou que o CPS deveria ter os seus próprios 

tradutores e intérpretes.  

Recomendações/Conclusões  

289. Tomou nota do orçamento apresentado e elogiou o Secretariado do Conselho de 

Paz e Segurança pelo trabalho realizado;  

290. Tomou nota do pedido de orçamento adicional, depois do retiro de Acra e elogia 

o Comissário de PAPS pela sua apresentação. 

291. Toma nota da necessidade de serviços de interpretação e tradução para o 

Secretariado do Conselho de Paz e Segurança e solicita à Comissão que facilite o 

recrutamento dos tradutores e intérpretes para o Secretariado. 

292. O orçamento é aprovado tendo em conta os comentários e observações dos 

Estados-membros. 

293. A questão dos intérpretes e da tradução será concluída quando se obtiver o 

parecer jurídico do Gabinete do Conselheiro Jurídico. 

294. A DCMP deve continuar a prestar os serviços de interpretação até ao final do ano 

em curso. 

295. O pedido de orçamento suplementar pelo departamento do PAPS para o exercício 

financeiro de 2021 foi aprovado em princípio, sujeito à discriminação pormenorizada do 

pedido de orçamento suplementar pelo departamento. 
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296. É adoptado um orçamento adicional de US$ 13.930.374 para a ERM e PSC, 

conforme apresentado. 

QQ. AMISOM e Operações de Apoio à Paz 

297. A Missão da União Africana na Somália apresentou o seu projecto de orçamento 

para apreciação na sessão conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

298. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Questionou se a AMISOM tinha analisado os resultados do relatório de 
auditoria forense em que foram identificadas irregularidades;  

ii) Indagou sobre a fonte de financiamento do orçamento;  

iii) Pediu esclarecimento sobre a baixa taxa de execução;  

iv) Observou que a página 37 do resumo apresentava os mesmos desafios 
apresentados anteriormente. Por conseguinte, solicitou que se apresentasse 
novos desafios em face da COVID-19;  

v) Relativamente ao ponto 1.01 na ordem de US$ 156.000, sobre o 
estabelecimento de um centro médico, indagou onde seria estabelecido;  

vi) Sobre o montante de US$ 333.000 dos Estados-membros, a reunião indagou 
de onde viria. 

vii) Solicitou que fossem fornecidos mais detalhes sobre algumas rubricas 
orçamentais;  

viii)  Questionou sobre quem assegura a supervisão financeira das finanças da 
AMISOM;  

ix) Solicitou informação detalhada do orçamento operacional, a fim de verificar se 
as recomendações da auditoria forense foram implementadas;  

x) Questionou se existiam quaisquer custos administrativos associados ao 
orçamento objecto de debate. 

Resposta da AMISOM e da Comissão 

299. A comissão respondeu da seguinte forma: 

i) Esclareceu que na AMISOM não havia funcionários fantasmas tal como 
alegava o relatório de auditoria forense;  

ii) O gabinete garantiu à reunião que iria cooperar com qualquer autoridade que 
quisesse a verdade sobre o assunto;  

iii) Questionou sobre a base dos resultados da auditoria, uma vez que era 
inconcebível por parte da AMISOM;  

iv) O financiamento da AMISOM é abrangido pela UE, Dinamarquês;  

v) Assuntos de auditoria forense datados de 2016;  
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vi) A execução orçamental em 2021 foi de 56% enquanto em 2020 foi de 94%. 

vii) Esclareceu que os US$ 333.000 não eram para a AMISOM, mas para a 
missão no Mali;  

viii)  Referiu que a AMISOM teve 4 tipos diferentes de auditorias num ano;  

ix) O Centro Médico com financiamento da República da Coreia era ainda uma 
proposta, por conseguinte, caberá aos órgãos deliberativos decidir sobre o 
local onde será instalado.  

x) Esclareceu que durante o processo de preparação do orçamento não foram 
tidos em conta os custos administrativos. Estes serão considerados no 
momento da execução do orçamento. 

Recomendações/Conclusões 

300. Tomou nota da apresentação e elogiou a AMISOM pelo seu trabalho;  

301. Adoptou o orçamento e solicitou à AMISOM que observasse todos os 

regulamentos financeiros e não só no desempenho das suas funções;  

302. Solicitou à AMISOM que tomasse nota de todos os comentários feitos durante a 

reunião. 

RR. Grupo de Trabalho Conjunto Multinacional (MNJTF) da Bacia do Lago Chade 

303. Procedeu-se a apresentação do projecto de orçamento para apreciação na 

sessão conjunta 

Comentários da sessão conjunta 

304. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

i) Apoiou unanimemente o orçamento;  

ii) Questionou o que estava a acontecer em relação ao plano de estabilização;  

iii) Solicitou informação detalhada sobre o número funcionários.  

Respostas da Comissão 

305. A Comissão respondeu da seguinte forma:  

i) Foi adoptado o plano de estabilização que envolveu outros actores, incluindo 
as agências da ONU, bem como ONGs, e o mesmo estava em curso. 

ii) O apoio ao pessoal destinava-se aos salários do pessoal para o 
estabelecimento no Chade e abrangia todo o pessoal internacional. 

Recomendações/Conclusões 

306. Tomou nota da apresentação e elogiou a Comissão pelo trabalho que está a ser 

realizado;  

307. O orçamento foi adoptado com alterações. 
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SS. Observadores Militares (MILOBs) - República Centro-Africana 

308. Procedeu-se a apresentação do projecto de orçamento da missão para 

apreciação na sessão conjunta. 

Comentários da sessão conjunta 

309. A sessão conjunta teceu os seguintes comentários e observações: 

i) Observou que a taxa de execução orçamental era demasiado baixa e, como 
tal, o pedido para 2022 não se justificava;  

ii) Solicitou informação detalhada sobre os diferentes tipos de pessoal, de modo 
a que os números envolvidos ficassem claros; 

iii) Pediu esclarecimento sobre as razões dos atrasos no pagamento do pessoal;  

iv) Observou que era difícil acompanhar as despesas com dinheiro proveniente 
da UE;  

v) Procurou saber se as verbas não gastas em 2019 e 2020 foram transferidas 
para o novo orçamento.  

Respostas da Comissão  

310. A Comissão respondeu da seguinte forma:  

i) A baixa execução resultou da falta de preparação para destacar os 
observadores que precisavam de um espaço seguro a partir do qual 
pudessem operar; 

ii) Ademais, a realização desta actividade dependia de o anfitrião cumprir a 
promessa de proporcionar a segurança necessária aos observadores que 
estavam desarmados; 

iii) Confirmou que os fundos foram transferidos para os anos seguintes; 

iv) O atraso no pagamento do pessoal estava associado à situação de segurança 
na RCA, em que as transferências bancárias demoravam mais tempo a ser 
processadas. 

Recomendações/Conclusões 

311. Tomou nota da apresentação; 

312. O orçamento foi adoptado tal como apresentado. 

TT. Base Logística Continental - Douala 

313. Procedeu-se a apresentação do projecto de orçamento para apreciação na 

sessão conjunta: 

Comentários da sessão conjunta 

314. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Apoiou o orçamento;  
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ii) Questionou sobre o financiador da Base Logística Continental CL; 

iii) Observou o aumento dos orçamentos para a limpeza, segurança e solicitou 
explicação sobre a razão para tais aumentos; 

iv) Indagou se o seguro previsto para o veículo se destinava aos que foram 
doados pela China;  

v) Questionou sobre os critérios de recrutamento de pessoal para a base; 

vi) Indagou sobre o estatuto jurídico da base. 

Respostas da Comissão 

315. A Comissão respondeu da seguinte forma: 

i) O seguro foi pago para os veículos adquiridos pela Comissão;  

ii)  Houve aumento da segurança para garantir a segurança do equipamento que 
estava a ser instalado na base; 

iii) A manutenção do veículo e outros equipamentos destinava-se a assegurar 
que os veículos estivessem sempre operacionais e prontos para serem 
instalados; 

iv) Saudou o gesto do governo dos Camarões, que forneceu um terreno enorme 
para a construção da base;  

v) Solicitou que houvesse uma estrutura de pessoal para a base, uma vez que 
era difícil operar com pessoal não pertencente à UA;  

vi) A Comissão não estava a recrutar qualquer pessoal, uma vez que não existia 
uma estrutura para apoiar o recrutamento; 

vii) O objectivo era que a base fosse um escritório especializado.  

Recomendaçóes/Conclusões  

316. Tomou nota da apresentação;  

317. Elogiou o Governo dos Camarões por fornecer o terreno e por continuar a apoiar 

a base. 

UU. Conselho Económico, Social e Cultural (ECOSSOC) 

318. A apresentação do projecto de orçamento foi precedida pela apresentação sobre 

o desempenho orçamental auditado das instituições. A execução dos programas foi de 

7% e 14% do orçamento operacional. A baixa execução resultou da insuficiência de 

pessoal. Além disso, os fundos foram disponibilizados tardiamente. 

Comentários da sessão conjunta 

319. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Questionou se havia alguma ligação com a DCMP no que diz respeito à 
tradução e interpretação;  

ii) Questionou igualmente se havia alguma provisão para o Tema do ano;  
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iii) Indagou por que razão havia uma provisão para reuniões fora da Zâmbia;  

iv) Relativamente ao ponto 1.03 na ordem de US$ 63.000, sobre os meios de 
comunicação digital, sugeriu que esta actividade fosse realizada em 
colaboração com a CUA; 

v) Relativamente ao ponto 1.04 na ordem de US$ 19.004, incentivou que o 
ECOSSOC trabalhasse em parceira com instituições na América Latina; 

vi) Em relação ao ponto 2.06, indagou sobre a escolha das organizações para a 
formação e racionalização do número de dias para a formação;  

vii) Convidou o ECOSSOC a envolver organizações congéneres para ajudar a 
disseminar a Agenda 2063;  

viii)  Sugeriu que se apoiasse a realização de reuniões presencias para o 
ECOSOCC;  

ix) Questionou a razão pela qual a Comissão não mobilizou fundos para o 
ECOSOCC;  

x) Solicitou à Comissão que revisse o limite máximo para o ECOSOCC tomando 
em consideração a decisão do Conselho Executivo sobre a determinação dos 
limites máximos;  

xi) Pediu esclarecimento sobre o custo das reuniões;  

xii) Em relação ao AMERT, página 459, questionou a razão pela qual se necessita 
de consultores para desenvolver produtos de media digital em programas e 
iniciativas da UA. Estes podem ser desenvolvidos pelo DIC e este montante 
de US$ 63.000 poderia ser racionalizado;   

xiii)  Relativamente aos pontos 3.02 e 3.03, Página 462, questionou-se se estas 
actividades estão orçamentadas numa base anual. Estas estão relacionadas 
com a operacionalização de um quadro para os Capítulos Nacionais do 
ECOSOCC e do Quadro Jurídico e Político para a Participação das OSC da 
Diáspora.  

xiv) Solicitou informação sobre o progresso em relação a estas actividades até à 
data (US$ 93.384 e US$ 76.512). Observou que o ECOSOCC deve melhorar 
o seu recrutamento em conformidade com os fundos disponíveis;  

xv) Incentivou a colaboração entre o CIDO e o ECOSOCC e que houvesse 
clareza na divisão do trabalho, a fim de evitar duplicações;  

xvi) Questionou se o secretariado explorou a possibilidade de interagir com os 
parceiros com vista à obtenção de financiamento para algumas das suas 
actividades. 

Respostas do ECOSOCC 

320. O ECOSOCC deu as seguintes respostas 

i) Confirmou que havia uma relação com a DCMP;  
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ii) Em relação ao tema do ano foi confirmado que estava devidamente previsto 
no orçamento;  

iii) Foi igualmente confirmado que o ECOSOCC colabora com o DIC na CUA, 
mas este teve algumas limitações, tendo o ECOSSOC feito o resto 
directamente; 

iv) A acreditação é feita pela União para todas as ONGs que queiram trabalhar 
com a União;  

v) Fora de Adis Abeba houve limitação relativamente à compreensão do sistema 
utilizado para desenvolvimento do orçamento;  

vi) O secretariado conta apenas com um oficial de comunicação e, por 
conseguinte, a contratação de serviços foi inevitável;  

vii) O financiamento tem sido sempre proveniente dos Estados-membros. 
Todavia, tem havido manifestação de interesse por parte dos parceiros e será 
explorada à medida que o secretariado for sendo instalado;  

Recomendações/Conclusões  

321. Tomou nota da apresentação e elogiou o Presidente e a equipa pelo trabalho;  

322. Agradeceu ao governo da Zâmbia por acolher o ECOSOCC;  

323. Aprovou o orçamento sujeito a alterações, tal como levantadas pela sessão 

conjunta e incentivou o ECOSOCC a trabalhar com o CIDO para que não houvesse 

duplicação. 

VV. Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares 

324. O Secretariado apresentou o projecto de orçamento para apreciação na sessão 

conjunta. 

Comentários da sessão conjunta 

325. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

i) Observou os desafios financeiros e orçamentais enfrentados pelo MAAP. Por 
conseguinte, propôs que MAAP mantivesse o orçamento inicial antes dos 
cortes efectuados pela Comissão;  

ii) Em relação à KPA 2, página 44 2.05, não existe capacidade de monitorização 
e avaliação no âmbito do MAAP (US$ 37.500) KPA 3 2.03;  

iii) A elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão com base Regulamento 
Internos da UA poderia ser feita internamente e poderia se racionalizar os US$ 
60.372;   

iv) Em relação ao ponto 2.06, Página 58 item, questionou se os custos 
administrativos faziam parte do orçamento de programas;    

v)  Relativamente ao KPA 4, página 59, ponto 1.03, procurou esclarecimento 
sobre a necessidade de consultores na área de comunicação na ordem de 
US$ 120.000. Propôs que este valor fosse racionalizado;  
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vi) Em relação ao ponto 1.02 sobre migração, questionou se não haveria 
sobreposição com os gabinetes de migração;  

vii) Relativamente ao ponto 4.03, deve-se trabalhar com o gabinete apropriado. 
Em relação ao ponto 4.04, questionou o mandato do MAAP no que diz respeito 
a este ponto;  

viii)  Em relação ao ponto 5.07 sobre a agência de notação de crédito procurou 
saber a razão de ser da actividade à luz da proposta feita em relação ao ETIM 
no contexto da mesma questão;  

ix) Propôs que todas as actividades do MAAP fossem financiadas através dos 
fundos dos Estados-membros;  

x) Tratando-se de um mecanismo de avaliação pelos pares, o MAAP deveria ser 
exemplar na execução orçamental;  

xi) No espírito de austeridade, propôs que algumas actividades fossem 
racionalizadas;  

xii) Reiterou a necessidade de os órgãos respeitarem os limites máximos de 
despesas;  

xiii)  Em relação ao ponto 1.03 na ordem de US$ 126.000, pode ser racionalizado 
para uma quantia razoável;  

xiv) O projecto 4, ponto 1.03 na ordem de US$ 361.000, pode ser racionalizado e 
ser realizado em formato virtual. Igualmente, solicitou esclarecimentos em 
relação ao ponto 1.01 na ordem de US$ 23.600;  

xv) Observou que o ano de 2020 foi deixado de fora no cálculo dos limites 
máximos de despesas e, por conseguinte, solicitou esclarecimentos sobre 
esta matéria; 

xvi) Questionou sobre o Dia do MAAP;   

xvii) Indagou sobre a posição da auditoria sobre o MAAP. 

xviii) Questionou a razão pela qual o MAAP estava a utilizar categorias salariais 
diferentes. 

xix) Procurou saber se o MAAP estava sujeito ao Regulamento Financeiro e 
Regulamento do Pessoal da UA;  

xx) Solicitou explicação em relação à dívida dos Estados-membros para com 
MAAP.  

Respostas do MAAP e da Comissão 

326. O MAAP e a Comissão responderam da seguinte forma:  

i) O limite máximo de despesas foi calculado em conformidade com a decisão 
do Conselho Executivo. Contudo, devido à situação da COVID-19 e ao seu 
impacto no orçamento, o ano de 2020 foi excluído por não proporcionar uma 
boa base;  
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ii) Como órgão, o MAAP está sujeito a auditorias anuais. Porém, em 2020 a 
auditoria não foi feita devido à pandemia de COVID-19;  

iii) Como órgão da UA, o MAAP deve seguir o Regulamento Financeiro e o 
Regulamento do Pessoal da UA;  

iv) Confirmou que nos últimos 2 anos, o MAAP teve uma auditoria sem reservas;  

v) Informou a reunião que o MAAP completou a transição da utilização do seu 
Regulamento Financeiro e Regulamento de Pessoal para a utilização do 
Regulamento Financeiro e o Regulamento de Pessoal da AU;  

vi) O dia do MAAP refere-se ao dia em que o mecanismo foi criado, e é nesta 
data em que os Estados-membros do MAAP celebram; 

vii) A APRM trabalha com o sector privado e para o efeito desenvolveu directrizes; 

viii)  Os custos realçados por reunião foram justificados e não podem ser 
alterados; 

ix) O MAAP elogia o trabalho da AUDA-NEPAD;  

x) Para além de 2 revisões específicas, foram feitas três revisões e, 
recentemente, foram igualmente feitas 2 segundas revisões;  

xi) O ponto 1.03 faz parte da implementação de programas na base;   

xii) Desde 2019, quando o orçamento foi integrado na UA, o MAAP está sujeito 
ao Regulamento financeiro e ao Regulamento do Pessoal da UA;  

xiii)  Quanto à agência de notação, o MAAP propõe que o orçamento seja mantido 
tal como proposto. 

Recomendações/Conclusões 

327. Tomou nota da apresentação e elogiou o MAAP pelo bom trabalho e pelos êxitos 

alcançados;  

328. Adoptou o orçamento e solicitou ao MAAP que trabalhasse em coordenação com 

a Comissão para efeitos de cumprimento do seu mandato;  

329. Solicitou ao MAAP que trabalhasse com o departamento financeiro para 

assegurar o seu bom financiamento;  

330. Solicitou ao MAAP que aderisse ao Regulamento Financeiro e ao Regulamento 

do Pessoal da UA na execução dos seus trabalhos. 

331. A Comissão deve acelerar a auditoria do MAAP 

332. O Gabinete do Conselheiro Jurídico deve emitir um parecer jurídico sobre a 

implementação da Decisão do Conselho Executivo 1031, parágrafo 11 (II) sobre o limite 

máximo orçamental. 
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WW. Observatório Africano de Migrações – OAM  

333. Procedeu-se a apresentação do projecto de orçamento para apreciação na 

sessão conjunta. 

Comentários da sessão conjunta 

334. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Apoia o orçamento na condição de ser financiado integralmente pelos 
Estados-membros;  

ii) Deve-se alinhar as rubricas relacionadas com o funcionamento com o 
orçamento operacional;  

iii) Pediu esclarecimento sobre o ponto 2.01 na ordem de US$ 180.574, ao abrigo 
da Estatística Africana de Migrações, relativamente à quem responsável pela 
realização da actividade;  

iv) Em relação ao ponto 3.03 na ordem de US$ 10.806, ao abrigo dos Comités 
de Governação e Coordenação, deveria ser o Presidente da Comissão a 
realizar a tarefa;  

v) Recordou à Comissão que o OAM se destinava a realização de estatísticas 
sobre migração e não a participar em reuniões;  

vi) Questionou se o OAM colaboraria com a UNECA;  

vii) Assessorou a Comissão no sentido interagir com os Estados-membros para 
avaliar a possibilidade de destacar pessoal para os Observatórios de Migração 
caso seja necessário;  

viii)  Questionou sobre o pessoal destacado e o orçamento a partir do qual 
estavam a ser apoiados;  

ix) Foi mencionado que a SADC deveria afectar fundos para a realização de um 
estudo, não sendo, por isso, necessário incluí-lo no orçamento. 

Respostas da Comissão 

335. A Comissão respondeu conforme seguinte: 

i) Há necessidade de trabalhar com os Estados-membros sobre as normas, 
definições em torno da migração;  

ii) Esclareceu que o Observatório poderia representar o Presidente na qualidade 
de delegado sobre estatísticas de migrações;  

iii) No que tange ao Centro Regional de Ciência, a Comissão está actualmente a 
trabalhar nas modalidades e, uma vez concluídas, serão partilhadas com 
todos os Estados-membros;  

iv) Concordou-se que houvesse complementaridade entre os centros do Mali e 
de Marrocos;  

v) Agradeceu aos Estados-membros pelo apoio ao orçamento;  
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vi) Foi mobilizado pessoal destacado do Departamento de Finanças e do 
Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social 
(HHS). O governo de Marrocos disponibilizará pessoal local para apoiar o 
Observatório;  

vii) Informou-se a reunião que estavam em curso esforços visando mobilizar 
recursos junto dos parceiros. 

Recomendações/Conclusões 

336. Tomou nota da apresentação e elogiou o departamento pelo bom trabalho 

realizado;  

337. Adoptou o orçamento e solicitou ao Observatório que tomasse nota dos 

comentários dos Estados-membros;  

338. Garantiu que a recolha de dados era propriedade e financiada pelos Estados-

membros 

XX. STATAFRIC 

339. Procedeu-se a apresentação do projecto de orçamento para apreciação na 

sessão conjunta. 

Comentários da sessão conjunta 

340. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

i) A alínea (f) do ponto 3.02, página 225, não parece realista;  

ii) Os aspectos relacionados com a tradução e interpretação devem ser 
coordenados com a DCMP;   

iii) O ponto 1.03 foi suprimido;   

iv) Durante a apresentação fez-se menção ao Subcomité de Civil...não há certeza 
quanto a sua existência;  

v) Observou que o financiamento garantido era de apenas US$ 300.000 
enquanto a apresentação citava um montante superior a US$ 1 milhão 

Respostas da Comissão 

341. A Comissão respondeu da seguinte forma:  

i) O montante descrito no ponto 3.02 foi suficiente para cobrir os custos de 
publicação de relatórios;  

ii) Para a tradução e interpretação não se sabia se a DCMP poderia proceder a 
tradução e interpretação para uma escritório que se encontra na Tunísia. 

iii) O subcomité em questão foi criado através do CTE sobre Finanças em 2021;  

iv) A diferença nos números apresentados resultou do facto de os fundos do 
Banco Mundial terem sido assegurados tardiamente após a compilação do 
orçamento. 
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Recomendações/Conclusões  

342. Tomou nota da apresentação e elogiou a STATAFRIC pelo seu trabalho;  

343. Adoptou o orçamento e solicitou à Comissão que tomasse nota dos comentários 

da reunião;  

YY. Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança 
(ACERWC) 

344. O Comité apresentou o projecto de orçamento para apreciação na sessão 

conjunta. 

Comentários da sessão conjunta 

345. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

v) O ponto número 4.01 foi apresentado mais cedo no orçamento sem qualquer 
afectação de recursos. Pediu esclarecimento sobre esta matéria;  

vi) Questionou se existe alguma ligação com a DCMP sobre questões 
relacionadas com a tradução e interpretação;  

vii) Propôs a adopção do orçamento com a inclusão do financiamento da UE;  

viii) Solicitou a confirmação da Comissão se os fundos da UE para o ACERWC 
estavam de facto assegurados;  

ix) Em relação ao ponto 1.02 do AMERT, p 443, este fórum de advocacia poderia 
ser realizado em formato virtual (racionalizar US$40,371);  

x) A Celebração do Dia da Criança Africana, página 446, deve ser realizada de 
forma virtual, permitindo assim a racionalização do valor de US$ 39,834;   

xi) Relativamente a actividade 3.03, Página 447, solicitou o desenvolvimento da 
política de salvaguarda da criança. Esta actividade deve ser realizada por 
peritos e não por consultores. Isso irá permitir a racionalização do valor de 
US$ 27.000.  

Respostas do ACERWC 

346. O ACERWC respondeu da seguinte forma:  

i) No ponto 4.01, o limite máximo era de US$ 1,4 milhões e este montante foi 
reduzido para US$ 947.000;  

ii) É difícil associar a DCMP a um órgão independente. Assim, a tradução e 
interpretação devem ser independentes da DCMP;  

iii) Concordou-se em realizar algumas reuniões em formato virtual;  

iv) Foi confirmada a disponibilidade do apoio da UE. 

Recomendações/Conclusão 

347. Tomou nota da apresentação e elogiou a ACERWC pelo trabalho realizado;  

348. Agradeceu ao Reino do Lesoto por acolher o Comité;  



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Pág. 94 

 

  

349. O orçamento foi adoptado com alterações propostas pela reunião para 

racionalizar o orçamento. 

ZZ. Parlamento Pan-Africano 

350. O Escrivão do Parlamento Pan-Africano (PAP) apresentou o orçamento na ordem 

de US$ 13.525.352 sem incluir a assistência técnica, fundos provisórios e projecto 

especial e indicou as principais realizações e desafios tais como a pandemia da COVID-

19, orçamento inadequado, etc., para apreciação. A taxa de execução semestral de 2021 

situa-se nos 5%.  

Comentários da Sessão Conjunta 

351. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) A Sessão Conjunta solicitou que se prestasse informação actualizada sobre o 
retiro planeado entre o CRP e o PAP e questionou se a proposta de orçamento 
apresentada é simultaneamente operacional e de programas. 

ii) Propôs que se retirasse as actividades relacionadas com o reforço de 
capacidades do orçamento e se fundisse as actividades 1.01, 1.02 e 1.03 a 
fim de poupar custos; 

iii) Pediu esclarecimento sobre a relação entre o PAP e o Gabinete do 
Conselheiro Jurídico e as possíveis causas de aumento no orçamento de 
programas de 2022, comparativamente ao ano anterior;  

iv) Propôs igualmente a racionalização da actividade 2.02 e que o PAP deveria 
considerar a utilização da presença de parlamentares durante as suas 
sessões ordinárias para promover as ratificações;  

v) Pediu esclarecimento sobre a baixa taxa de execução do PAP e questionou 
se o orçamento não executado seria transferido para 2022;  

vi) Em relação ao alargamento do mandato do PAP, é necessário que os 
parlamentares analisem esta questão a nível nacional, uma vez que os 
Estados-membros são os únicos a decidir sobre questões relacionadas com 
o alargamento do mandato do PAP; 

vii) Observou que o custo atribuído ao desenvolvimento de sistemas de TIC 
parlamentares para permitir reuniões híbridas é elevado e solicitou 
esclarecimentos sobre a sua implicação; 

viii)  Sugeriu a racionalização da actividade 3.07 e, no que respeita à governação 
financeira do PAP, questionou se os PAP tomaram em consideração as 
recomendações contidas no relatório da OIO; 

ix) Sugeriu igualmente a revisão da estrutura do PAP, uma vez que poderia 
afectar o orçamento apresentado; 

x) O PAP deve considerar a racionalização das suas actividades com as do 
Gabinete do Conselheiro Jurídico e do CIDO; 
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xi) É necessário que o PAP conceba mecanismos para assegurar a privacidade 
em relação aos procedimentos para evitar a difusão de vídeos internos; 

xii) Há igualmente necessidade de expandir as rubricas orçamentais propostas e 
eliminar as actividades descritas nos pontos 2.02, 2.04, 3.04 e 3.06. 

Respostas do PAP  

352. O PAP respondeu da seguinte forma:  

i) Pediu desculpa pelo que aconteceu durante as suas eleições e informou sobre 
as correspondências enviadas à Comissão para posterior encaminhamento 
ao CRP, contendo três possíveis datas para a realização do retiro. Contudo, 
o constrangimento ligado ao tempo entre os dois Órgãos tem sido o 
impedimento para a realização do referido retiro; 

ii) Informou que a proposta de orçamento engloba tanto o orçamento operacional 
como o de programas. Todavia, tomou nota dos comentários e 
recomendações formuladas; 

iii) O PAP esclareceu que, em termos de relação com a Gabinete do Conselheiro 
Jurídico e o CIDO, as operações não tinham sido racionalizadas; contudo, 
estabelecerá a ligação com a Comissão para assegurar que a racionalização 
seja feita; 

iv) O orçamento de programas para o ano de 2020 estava de acordo com as 
medidas de austeridade, todavia, era insuficiente para a execução do mandato 
do PAP. 

v) Considera-se que os parlamentos nacionais são recomendados para 
promover algumas questões; 

vi) Em termos de desenvolvimento das TIC parlamentares, a reunião foi 
informada que o PAP não tem um sistema de TIC, a automatização no PAP é 
obsoleta e é necessária uma estrutura de TIC totalmente nova; 

vii) Em relação à taxa de execução do PAP, as actividades que estavam 
planeadas para 2020 não puderam ser realizadas devido à pandemia da 
COVID-19. A implementação das actividades planeadas para 2021 teve início 
a partir do 2º trimestre do ano e irá continuar até 2022; 

viii)  Se houver prorrogação, os fundos serão transportados para 2022; 

ix) No que diz respeito à fuga de informação sobre processos do PAP, os 
jornalistas das 5 regiões africanas devem assegurar a cobertura das eleições;  

x) Relativamente ao mandato limitado do PAP, este encontra-se actualmente ao 
nível de 2004, com funções consultivas e ratificação de instrumentos da UA. 
Assim, os resultados do parlamento não podem ser quantificados e 21% do 
orçamento vai para programas;   

xi) Concordou que há um aumento no orçamento de programas, uma vez que o 
orçamento proposto para 2022 era de US$ 4,8 milhões com base no mandato, 
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mas foi reduzido para US$ 3,8 milhões em conformidade com o regime de 
limites máximos;  

xii) Propôs que se fizesse pressão no sentido de se alargar o mandato e o poder 
legislativo. 

Recomendações/Conclusões  

353. Tomou nota da apresentação e recomendou o PAP a considerar os comentários 

e observações feitas pelos Estados-membros;  

354. Aprovou o orçamento proposto e solicitou ao PAP que racionalizasse as 

actividades e custos tendo em consideração a sua baixa taxa de execução; 

355. Solicitou igualmente ao PAP que assegurasse que todas as recomendações 

orçamentais fossem consideradas e fossem implementadas na íntegra; 

356. Solicitou ainda ao PAP que assegurasse que todas as recomendações contidas 

no relatório de auditoria fossem consideradas; 

357. Instou o PAP a envolver o Gabinete do Conselheiro Jurídico e o CIDO para 

assegurar que as actividades sejam racionalizadas de modo a evitar qualquer 

duplicação. 

AAA. Centro Pan-Africano de Formação em Estatística (PANSTAT) 

358. A Directora Interina do PANSTAT apresentou o orçamento na ordem de US$ 

239.305 para consideração e informou que o PANSTAT é uma agência especializada 

localizada na Costa do Marfim. Ademais, referiu que a prioridade do centro consistia em 

reforçar a capacidade estatística dos estaticistas africanos para a modernização 

estatística.  

Comentários da Sessão Conjunta 

359. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Questionou a razão pela qual o PANSTAT não colabora com as escolas de 
estatística em África; 

ii) Pediu esclarecimento sobre os critérios de selecção de formandos para os 
programas do PANSTAT e sobre o ponto de situação em relação ao acordo 
de acolhimento;  

iii) Foi proposto que a actividade 1.09 sobre a aquisição de computadores 
portáteis fosse realizada pela unidade interna de aquisições da Comissão e 
que as actividades 1.05 e 1.09 fossem transferidas para o orçamento 
operacional. 

Respostas do PANSTAT 

360. O PANSTAT respondeu da seguinte forma: 

i) A Directora Interina agradeceu aos Estados-membros por apoiarem o 
orçamento e informou que não há implicações jurídicas no que respeita à 
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assinatura do acordo de acolhimento, uma vez que o orçamento apresentado 
se refere à para 2022. A assinatura do referido acordo pode ser feita antes da 
execução do orçamento; 

ii) O PANSTAT irá trabalhar com todos os institutos de estatística; 

iii) No que respeita aos critérios de selecção dos formandos, será enviada aos 
Estados-membros uma Nota Verbal com as especificações e perfis dos 
participantes, os quais decidirão quem participará na referida formação; 

iv) Os processos de aquisição estão a ser centralizados e os mesmos serão 
observados; contudo, é necessário assegurar o orçamento para o processo; 

v) A actividade 1.09 diz respeito à formação em matéria de Sistema de 
Informação do Mercado de Trabalho (LMIS) e Economia Informal e já foi 
desenvolvido um website em colaboração com o MIS e o DIC; 

vi) A formação em estatísticas de migração é realizada anualmente com base no 
pedido dos Estados-membros, a rubrica de formação será revista e é 
assegurada a representação geográfica;   

vii) O MIS é responsável pela aquisição de equipamento informático na 
Comissão, uma vez que a concepção do website e o trabalho informático 
associado será feito pelo MIS.  

Recomendações/Conclusões  

361. Tomou nota do orçamento apresentado e elogiou a Directora Interina pelo trabalho 

realizado no PANSTAT e o Governo de Cote d’Ivoire por acolher o escritório do 

PANSTAT;   

362. Solicitou ao PANSTAT que acolhesse todos os comentários feitos pelos Estados-

membros; 

363. Incentivou a colaboração com os institutos nacionais de estatística dos Estados-

membros para assegurar o reforço das suas actividades. 

364. Recomendação para que a Comissão acelere a assinatura do acordo de 

acolhimento com o Governo da Côte d’Ivoire 

BBB. Universidade Pan-Africana (UPA) 

365. O Reitor da UPA submeteu o orçamento na ordem de US$ 16.381.831, para 

apreciação. Durante a apresentação, foram apontadas as principais realizações e os 

principais desafios.  

Comentários/observações da Sessão Conjunta 

366. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) A Sessão Conjunta solicitou esclarecimentos em relação às disparidades no 
que diz respeito ao orçamento atribuído a cada instituto;  

ii) Existe um desalinhamento entre o documento distribuído e a apresentação 
feita. 
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iii) Observou que o limite máximo atribuído à UPA foi excedido e verificou-se uma 
taxa de execução baixa do financiamento dos Estados-membros; 

iv) Indagou se a assistência técnica dos Parceiros Internacionais já tinha sido 
assegurada ou confirmada; 

v) Indagou igualmente se havia alguma colaboração entre a UPA e a CUA para 
assegurar que os estudantes que beneficiaram de bolsas de estudo pudessem 
aderir à Comissão, ainda que como jovens voluntários, noutros casos, para 
aproveitarem os conhecimentos adquiridos; 

vi) Havia necessidade de integrar a academia de liderança da UA na arquitectura 
da PAU e incluir professores africanos na diáspora para o desenvolvimento 
dos programas da UPA; 

vii) Recomendou que a UPA também proporcionasse formação aos membros do 
CRP e que respeitasse as directrizes do sistema de quotas, bem como os 
princípios de paridade de género da inclusão de jovens; 

viii)  Incentivou-se que UPA abrangesse os dois Estados-membros que ainda não 
beneficiaram dos seus programas; 

ix) Tendo em conta o plano de inscrever 500 novos estudantes em 2022, a 
reunião questionou sobre o número de estudantes inscritos em 2021; 

x) O financiamento de qualquer instituto da UPA é feito pelos países de 
acolhimento e há necessidade de os reconhecer;  

xi) Observou que os directores na PAU eram cidadãos dos países de 
acolhimento, por conseguinte, a reunião recomendou que todos os Estados-
membros fossem considerados no recrutamento de directores; 

xii) Propôs que os licenciados da PAU prestassem assistência aa DCMP na 
tradução e interpretação, a fim de reduzir os custos, bem como de colmatar a 
fosso de capacidade; 

xiii)  Solicitou-se esclarecimento sobre razão ela qual a UPA não realiza 
investigação científica com vista a angariar fundos; 

xiv) Houve necessidade de criar um mecanismo de monitorização e avaliação para 
acompanhar o progresso dos licenciados após a saída da UPA; 

xv) Solicitou-se informação actualizada sobre a operacionalização do instituto de 
ciências espaciais na África do Sul, bem como de mecanismos para assegurar 
a visibilidade da UPA e da UA; 

xvi) Procurou-se saber se as bolsas atribuídas são apenas para estudantes 
africanos e em que consistiam; 

xvii) Procurou-se saber igualmente sobre os parceiros que financiam a UPA e se 
existe uma lista de reserva para assegurar a substituição imediata dos 
estudantes que rejeitam as ofertas; 
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Respostas da UPA 

367. A UPA deu as seguintes respostas: 

i) A UPA começou a tomar em consideração a política de quotas após a sua 
adopção pelos órgãos deliberativos e a paridade de género será doravante 
observada; 

ii) No que diz respeito à baixa taxa de execução, foram impostas restrições de 
viagem devido aos desafios da COVID-19, uma vez que os estudantes ainda 
não iniciaram as actividades; 

iii) Os orçamentos atribuídos variam de uma universidade para a outra, 
dependendo dos cursos oferecidos (mestrado ou doutoramento); 

iv) Para o ano em curso, foram matriculados 465 estudantes; 

v) As bolsas de estudo compreendem pagamentos mensais, seguro de saúde, 
taxa de investigação, etc..; 

vi) No que respeita à visibilidade, a UPA utiliza várias estratégias de comunicação 
para alcançar os jovens do continente; foi igualmente desenvolvido um 
website em colaboração com a DIC; 

vii) O recrutamento na UPA segue os ditames das directrizes da UA; contudo, a 
estrutura da UPA ainda não foi concluída, por conseguinte, trabalha com 
pessoal destacado, incluindo professores e estudantes;  

viii)  Informou que existem listas de espera, o sistema de quotas está a funcionar 
e será dada prioridade aos países sub-representados;  

ix) Informou ainda que 90% dos estudantes estão empregados no continente e 
10% fora do continente. Há um processo de candidatura online e normalmente 
registam-se candidaturas que ultrapassam a meta de 500. 

x) Foi esclarecido que a contribuição da JICA é em assistência técnica e não em 
valor monetário e que cumprirá as recomendações da reunião. 

xi) Deu a conhecer que 32% dos estudantes são do sexo feminino, sendo a meta 
40%.Registou-se u aumento da população estudantil do sexo feminino. 
Informou que, no computo geral, a população estudantil aumentou de 20% 
para 40% nos últimos anos. 

Recomendações/Conclusões 

368. Tomou nota da apresentação e elogiou a UPA pelo trabalho que está a ser feito; 

369. Aprovou o orçamento e solicitou à UPA que tivesse em consideração todos os 

comentários e observações feitas pelos Estados-membros;  

370. Instou a UPA a assegurar a participação de estudantes de todos os 55 Estados-

membros e incentivou a UPA a promover o reforço de capacidades específicas para os 

membros do CRP;  
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371. Solicitou à UPA que respeitasse a política de quotas adoptadas pelos órgãos 

deliberativos e que trabalhe com a Comissão no sentido de explorar a melhor forma desta 

poder beneficiar dos estudantes da universidade, pois isto não só reforçará a sua 

capacidade como também reduzirá os custos; 

372. Elogiou os Estados-membros por acolherem e apoiarem as instituições da UPA; 

373. Incentivou a CUA a considerar os jovens graduados da UPA ao recrutar 

candidatos para o programa de voluntários da UA. 

374. Solicitou à UPA que assegurasse o envolvimento da diáspora africana;   

375. Solicitou à UPA que disponibilizasse aos Estados-membros a lista de estudantes 

e professores, incluindo as suas nacionalidades; 

376. Incentivou a UPA a gerir todos os seus programas nas 5 línguas oficiais da União 

e apelou à paridade de género na inscrição dos estudantes. 

CCC. Conselho Consultivo da UA sobre a Corrupção 

377. A Secretária do Conselho apresentou o orçamento na ordem de US$ 1,932,114 

para apreciação na sessão conjunta. Destacou as realizações e desafios, tais como a 

COVID-19 e a falta de pessoal, que afectaram o funcionamento do conselho. 

Comentários da Sessão Conjunta 

378. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Solicitou que fossem apresentados os projectos especiais com os quais se 
trabalhará no ano em curso; 

ii) Referiu que o orçamento não pode ser analisado visto que não apresenta 
informação detalhada relativa aos custos; 

iii) A designação do conselho deve ser alinhada com a da convenção e há 
necessidade de rever o orçamento em baixa, de acordo com o seu limite 
máximo; 

iv) A sessão conjunta recomendou que as reuniões do Conselho fossem 
realizadas em formato virtual e que fosse utilizada a capacidade interna para 
realizar estudos para identificar lacunas de capacidade ao longo da cadeia de 
prevenção, investigação e acusação da corrupção em todos os Estados 
Partes que tenham ratificado a Convenção; 

v) Existem questões jurídicas administrativas com o Conselho e solicitou ao 
Gabinete do Conselheiro Jurídico que apresentasse relatórios aos Estados-
membros para encontrar uma solução para a estrutura do Conselho; 

vi) Solicitou-se esclarecimentos em relação ao grau de cooperação entre o 
Conselho e os órgãos nacionais de combate à corrupção, bem como em 
relação ao formato das reuniões do Conselho; 

vii) Observou que o orçamento aumentou 4 vezes e solicitou esclarecimentos;  
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viii)  Informou que o tecto orçamental é de US$ 400.000 e solicitou a redução do 
orçamento enquanto não for apresentado de forma detalhada. 

Respostas do Conselho de Administração 

379. A AUABC respondeu da seguinte forma: 

i) O Conselho informou que o orçamento inclui o orçamento operacional e o 
orçamento de programas e está dentro do limite máximo comunicado pelo 
PBFA;   

ii) A designação do Conselho ainda não foi analisada pelo CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos; 

iii) Os estudos não podem ser feitos internamente, uma vez que o Conselho está 
a ser confrontado com um desafio relacionado com a falta de pessoal; 

iv) O Conselho trabalha com os Estados-membros através das suas agências 
nacionais de combate à corrupção e organiza o diálogo africano de combate 
à corrupção;  

v) Serão realizadas reuniões online excepto uma reunião presencial para novos 
membros do Conselho de Administração;   

vi) Apelou-se à retenção dos custos de interpretação e tradução, uma vez que o 
Conselho tem os seus próprios tradutores e intérpretes, bem como o 
orçamento de programas.  

vii) Explicou que o Conselho ainda não está ligado à AMERT. 

Recomendações/Conclusões 

380. Tomou nota do orçamento apresentado e elogiou o Conselho pelo trabalho 

realizado; 

381. Aprovou o orçamento do Conselho e instou que se tomasse em consideração os 

comentários e observações feitas pelos Estados-membros, particularmente a 

necessidade de racionalizar o orçamento; 

382. Solicitou a realização de reuniões/retiros vituais para reduzir ainda mais os custos;  

383. Exortou a que se acelerasse o recrutamento do pessoal necessário para o 

Conselho.  

DDD. Comissão da União Africana de Direito Internacional (CUADI) 

384. O Comissário da CUADI apresentou um orçamento na ordem de US$144.098 

para apreciação na sessão conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

385. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Agradeceu ao Comissário pela sua apresentação e apoiou plenamente o 
orçamento.  
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ii) Propôs que as actividades 1.01 e 1.02 fossem racionalizadas através da 
abordagem digital, e as actividades 2.02 e 2.03 fossem realizadas através de 
bolsas de estudo para estudantes africanos e solicitou fusão das duas. 

iii) Foi necessário contratar pessoal para o secretariado da CUADI e assegurar a 
sua visibilidade e da UA. 

iv) Solicitou-se esclarecimento sobre a forma através da qual o prémio está a ser 
atribuído e orientou-se a CUADI para apresentar informes regulares para 
CRP; 

v) Pediu esclarecimento sobre o objectivo do estudo a ser realizado conforme 
descrito na actividade 2.03, e questionou-se se o Gabinete do Conselheiro 
Jurídico pode prestar o serviço; 

vi) Solicitou igualmente esclarecimento sobre as modalidades de atribuição do 
prémio; 

vii) Recomendou que a actividade 1.03 fosse eliminada e que o custo da tese 
fosse transferido para acrescentar ao prémio; 

viii)  Indagou se a CUADI tinha um website. 

Recomendações/Conclusões 

386. A Sessão Conjunta tomou nota do orçamento apresentado e elogiou o Comissário 

pelo trabalho que a CUADI está a realizar;   

387. Agradeceu ao Governo da Guiné Equatorial por se oferecer a acolher a CUADI;   

388. Propôs a inclusão das estruturas da CUADI na reforma;   

389. O orçamento foi aprovado com alterações, incluindo a proposta de que a directriz 

de honorários se aplique a todos os escritórios da UA, de acordo com a decisão do 

Conselho Executivo EX.CL/Dec.1057(XXXV), de Julho de 2019, sobre a harmonização 

dos honorários para todos os Órgãos da UA e todos os Escritórios da UA. 

390. Recomendou a legislação africana seja ministrada em universidades africanas.  

EEE. ÁFRICA CDC  

391. O Director Adjunto do Africa CDC apresentou um orçamento na ordem de US$ 

17,3 milhões para apreciação na sessão conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

392. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Elogiou o trabalho do Africa CDC e observou as realizações do Escritório, 
especialmente durante o tempo da COVID-19;   

ii) Apoiou o orçamento tal como apresentado, entretanto solicitou a 
racionalização de alguns pontos;  
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iii) Observou que havia parceiros que estavam a financiar o orçamento do Africa 
CDC e, como tal, solicitou informação sobre a possibilidade de exclusão 
destes como fonte de financiamento;  

iv) Pediu esclarecimento sobre o montante atribuído pelos parceiros no 
orçamento e as baixas taxas de execução do ano anterior;  

v) Todas as actividades relacionadas com a formação devem ser realizadas em 
formato virtual e o pedido de consultoria deve ser reduzido e racionalizado;  

vi) Propôs que os seguintes pontos sejam racionalizados: 1.03, 4.01, 4.03, 10.02, 
7.02, 7.03, 1.07;  

vii) Em relação ao ponto 10.02, o montante atribuído deveria ser transferido para 
outras actividades;  

viii)  Solicito esclarecimento sobre a fonte de financiamento, uma vez que houve 
uma menção ao financiamento do parceiro na proposta, mas não na 
apresentação. 

ix) Em relação aos pontos 1.04 e 1.06 do AMERT, página 510, na ordem de US$ 
126.900 e 220.300, respectivamente, as reuniões poderiam ser realizadas em 
formato virtual;   

x) Página 512 ponto 2.02, na ordem de US$ 235.023, as reuniões poderiam ser 
realizadas em formato virtual, se possível;  

xi) Página 516 ponto 3.05, na ordem de US$ 125.600, a conferência sobre Saúde 
Pública poderia ser realizada em formato virtual;  

xii) Página 524, ponto 7.04, na ordem de US$ 126.001, indagou-se a razão da 
necessidade de viajar para desenvolver os procedimentos operacionais 
padrão, o montante atribuído deve ser racionalizado;  

xiii)  Apoio à isenção das limitações orçamentais. 

xiv) Não deve haver um pedido de orçamento com lacunas;   

xv) Não há problema com o compromisso da UE e a sua utilização;  

xvi) Pediu esclarecimento sobre o recrutamento que ainda não foi concluído; 
Solicitou ainda esclarecimento sobre se o pessoal que deverá ser recrutado 
era sénior ou júnior, crítico ou não, e propôs que fosse recrutado em fases;   

xvii) Pediu esclarecimentos em relação a actividade 8.09, na ordem de US$ 
365.120, em termos de critérios de selecção e se todos os Estados-membros 
estão envolvidos;  

xviii) Solicitou a apresentação de informação actualizada sobre a mudança para o 
edifício do CISSA;  

xix) Solicitou a apresentação de informação actualizada sobre a vacina de 
prevenção da COVID-19. 

xx) Observou que a actividade 7.06 não deve esta sob alçada do Africa CDC;  
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xxi) Apelou-se a identificação de formas para racionalizar as reuniões e o reforço 
das capacidades;  

xxii) Manifestou-se preocupações em relação à lentidão do processo de 
recrutamento, bem como em relação ao pedido de consultor;  

xxiii) Solicitou que o Departamento de Parcerias e Mobilização de Recursos 
esclarecesse se os fundos prometidos pelos parceiros são efectivamente 
recebidos;  

xxiv) Solicitou ao Africa CDC que confirmasse se os fundos garantidos tinham sido 
recebidos, e se a taxa execução é hoje mais elevada em comparação com 
período em que documento foi redigido; 

xxv) Solicitou à Comissão a responder à questão sobre a Sede definitiva do Africa 
CDC. 

Respostas do Africa CDC  

393. O Centro respondeu da seguinte forma: 

i) 80% do trabalho do Africa CDC foi apoiado pelos Parceiros;  

ii) O limite máximo dado durante o processo preliminar foi de US$ 16,5 milhões, 
enquanto na sexta-feira da semana passada, foi recebido um novo tecto de 
US$ 9 milhões;  

iii) No que diz respeito ao plano de mudança do Africa CDC para o edifício da 
CISSA, houve um acordo com a CISSA sobre a taxa, e esta foi também 
aprovada pelo IPC. Tudo está prestes a ser finalizado em termos do 
documento jurídico para que o Africa CDC se mude, espera-se que até Agosto 
de 2021 a mudança seja realizada;  

iv) Algumas formações não podem ser feitas à distância, uma vez que há casos 
em que foi necessária formação presencial, no entanto, tentar-se-á 
racionalizar o máximo possível;  

v) Os consultores estavam a ser utilizados com moderação para competências 
que não estavam disponíveis no Africa CDC. Houve compromisso no sentido 
de racionalizar;  

vi) Em relação a actividade 1.04, na ordem de US$ 30.250, deverão se reunir as 
lideranças nacionais para trabalhar em conjunto num fórum;  

vii) O ponto 1.03, na ordem de US$ 123.011, foi uma actividade sobre 
sequenciação genética que foi conduzida numa metodologia especializada  

viii)  Alguns parceiros fizeram promessas à ACDC mas os fundos não foram 
recebidos. Um consultor que trabalhava com o Afrexim Bank estava a 
acompanhar as promessas de doação. 

ix) A promessa da UE estava a preencher uma lacuna que actualmente não tinha 
recursos. 
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x) Os centros de emergência existem em alguns países enquanto noutros não 
existem. Serão desenvolvidos critérios para a selecção dos países nos quais 
será instalados os centros de emergência, e com base nesses critérios haverá 
necessidade de decidir quais serão os primeiros, tendo em conta o grau de 
urgência em termos de necessidade;  

xi) Os US$ 34 milhões foram para a resposta a COVID e não para o reforço do 
Africa CDC;  

xii) O Africa CDC teve três reuniões estatutárias que devem realizadas 
fisicamente; 

xiii)  O fundo de resposta de emergência correspondia a 5% do orçamento 
operacional da União;  

xiv) No que diz respeito à baixa taxa de execução, houve muitos factores: 1) o 
desembolso tardio dos fundos; 2) o sistema da UA não foi adaptado para 
situações de emergência;  

xv) O Africa CDC estava a responder as necessidades de África no que diz 
respeito à segurança sanitária;   

xvi) Os pontos 2.03 e 2.04, num total de US$ 123.500 e 89.600 respectivamente, 
dizem respeito aos procedimentos operacionais padrão. Não podiam ser 
realizados remotamente, pois envolviam interacção presencial com os que 
tinham realizado a actividade. 

Recomendações/Conclusões 

394. A Sessão Conjunta tomou nota da apresentação e elogiou o Africa CDC pelo 

excelente trabalho;  

395. Elogiou igualmente o Africa CDC por apoiar os Estados-membros na resposta à 

COVID-19;  

396. Aprovou o orçamento com alterações de acordo com os comentários e 

observações da reunião;  

397. Solicitou ao Africa CDC que não contratasse consultores, a menos que as 

competências necessárias não estivessem disponíveis internamente; 

398. Solicitou ainda que o Africa CDC prestasse informação periodicamente a sessão 

conjunta sobre os fundos recebidos e a sua utilização;  

399. Recomendou que, na medida do possível, as reuniões devem ser realizadas em 

formato virtual. 

FFF. Centro para Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito (PCRD) 

400. O Centro para Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito apresentou um 

orçamento na ordem de US$ 2,4 milhões para apreciação pela sessão conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

401. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 
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i) Questionou sobre a situação do pessoal do secretariado a fim de evitar 
consultas;  

ii) O orçamento disponível para o centro foi reduzido a partir de 2021 e foi 
proposto que se permitisse ao secretariado assegurar mais financiamento 
para as suas actividades;  

iii) Apoiou as actividades, no entanto, solicitou esclarecimentos em relação a 
actividade 1.07;  

iv) Há necessidade de rever o ponto 2.08, uma vez que o custo é demasiado 
elevado;  

v) Pediu esclarecimento sobre a não apresentação da taxa de execução durante 
três anos;  

vi) Pediu esclarecimento sobre a questão do pessoal;  

vii) O custo da tradução deve ser eliminado e reafectado para financiar outras 
actividades descritas no orçamento;  

viii)  Recomendou que se acelerasse o processo de recrutamento de pessoal;  

ix) Questionou sobre a possível data para a transferência do Centro para 
Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito para o Cairo;  

x) Saudou o Egipto por ter tornado possível a operacionalização do centro;  

xi) Manifestou a sua preocupação com a redução do montante do Orçamento a 
partir de 2020. 

Respostas do Centro para Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito 

402. O Centro para Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito respondeu da 

seguinte forma: 

i) Manifestou apreço pelo apoio prestado pelos Estados-membros ao 
Orçamento;   

ii) Os custos de tradução e interpretação serão racionalizados na medida do 
possível;  

iii) Não houve execução orçamental histórica, uma vez que se tratava de um novo 
escritório. 

iv) O recrutamento de 15 funcionários estava ao nível do departamento de RH, 
que deveria anunciar os cargos em breve;  

v) Tomou nota dos comentários sobre a utilização de consultores e procederá 
no sentido de racionalizar a actividade;  

vi) A Direcção de Parcerias e Mobilização de Recursos esclareceu que o Centro 
recebera US$ 257.000 de parceiros, e solicitou permissão ser concedido o 
prazo de até Agosto para obter financiamento adicional. 
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Recomendações/Conclusões 

403. A Sessão Conjunta tomou nota do orçamento apresentado;  

404. Agradeceu à República Árabe do Egipto por ter aceite acolher o Centro para 

Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito;  

405. O orçamento foi adoptado, contudo deve ser racionalizado com base nos 

comentários e observações dos Estados-membros;  

406. Solicitou à Comissão que acelerasse a operacionalização do Centro para 

Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito;   

407. Concedeu permissão ao Centro para Reconstrução e Desenvolvimento Pós-

Conflito para continuar a mobilizar recursos adicionais e a apresentar um relatório à 

sessão conjunta até ao final de Agosto de 2021. 

GGG. Fundação Africana para o Reforço das Capacidades (ACBF) 

408. A ACBF apresentou um orçamento na ordem de US$ 1,2 milhões para 

consideração pela sessão conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

409. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Sugeriu que os projectos 1 e 3 não fossem considerados nesta fase. 

ii) Referiu que o projecto 2, Monitorização e Avaliação da Agenda 2063, já tinha 
sido orçamentado no âmbito do PCD ou Gabinete do Presidente e, por 
conseguinte, deve ser eliminado;  

iii) Pediu esclarecimento sobre se a ACBF avaliou as necessidades de formação 
da União;  

iv) Pediu esclarecimento sobre a contribuição ou envolvimento da ACBF nas 
reformas;  

v) Pediu esclarecimento sobre a forma através da qual a ACBF mobilizou 
recursos, bem como a fonte de financiamento;   

vi) Uma vez que a ACBF é uma agência especializada da UA, solicitou-se 
esclarecimento sobre o seu estatuto jurídico e solicitou-se ao Gabinete do 
Conselheiro Jurídico que emitisse o parecer jurídico sobre o assunto;  

vii) Pediu esclarecimento sobre as consultorias apresentadas na proposta, 
quando a ACBF é supostamente uma agência especializada;  

viii)  Referiu que a actividade 2.2 sobre o manual operacional do secretariado 
pode ser uma duplicação. 

ix) Questionou se a fundação previa um limite máximo. 

x) Recordou que as decisões tomadas pela conferência devem ser 
implementadas. 



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Pág. 108 

 

  

Respostas da ACBF 

410. A ACBF respondeu da seguinte forma: 

i) O orçamento apresentado não incluía custos operacionais;  

ii) Foi assinado um Memorando de Entendimento com o MAEP para a questão 
da governação.  

Recomendações/Conclusões 

411. A Sessão Conjunta tomou nota do relatório e agradeceu à ACBF pelo seu 

trabalho; 

412. Tendo em conta as decisões da Conferência, o Orçamento foi adoptado com 

alterações; 

413. Foi solicitado que o Gabinete do Conselheiro Jurídico investigasse e emitisse um 

parecer jurídico sobre o seguinte: 

o Situação jurídica da ACBF;  

o Parecer jurídico para a criação de agências especializadas; e 

o Requisitos legais para a criação de instituições da União Africana. 

HHH. Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) 

414. A CADHP apresentou um orçamento na ordem de US$ 5,1 milhões para 

apreciação na sessão conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

415. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Haverá reforço do pessoal através do recrutamento que será feito pela 
Comissão;  

ii) Propôs que sejam aplicadas excepções à Comissão no que respeita à 
realização de reuniões presenciais para as suas sessões;  

iii) Manifestou apoio ao orçamento proposto, bem como formulou pedido para 
melhorar a estrutura de governação e que se desse prioridade ao pessoal da 
Comissão;  

iv) Relativamente ao resultado 4, propôs que houvesse uma reunião geral para 
acomodar tudo o que fosse apresentado sobre este ponto;  

v) Igualmente, manifestou apoio para que os custos de tradução e interpretação 
façam parte do orçamento da Comissão;  

vi) Solicitou que se apresentasse informação actualizada sobre a campanha 
contra a pena de morte em África, e o nível de adesão por parte dos Estados-
membros;  



EX.CL/1281(XXXIX)A 
Pág. 109 

 

  

vii) Questionou se poderia ser realizada uma reunião geral em que todos os 
comités contidos no resultado 4 se pudessem reunir e deliberar, ou alternar 
através da realização de reuniões virtuais;  

viii)  Em relação ao Resultado 1, propôs-se que as reuniões dos grupos de 
trabalho fossem realizadas em formato virtual;   

ix) No que tange ao Resultado 2, propôs-se que o seminário se realizasse em 
formato virtual;  

x) Relativamente aos Resultados 3 -3.2 e 3.3, 3.4, houve necessidade de 
consolidar e racionalizar os resultados da campanha de advocacia,  

xi) Elogiou a Comissão por dar respostas ao governo da Etiópia com uma 
iniciativa para realizar um estudo sobre a situação da região de Tigré;  

xii) Apoiou o orçamento e propôs uma análise urgente sobre o apetrechamento 
do órgão em termos de pessoal;  

xiii)  No que diz respeito às actividades técnicas da Comissão, os membros 
questionaram a razão pela qual não era admissível um grande número de 
casos;  

xiv) Relativamente ao ponto 4.03, questionou sobre as comunidades que foram 
visadas com a intervenção em África;  

xv) Solicitou à Comissão que concluísse a estrutura de governação que iniciou;  

xvi) Instou-se ao Presidente da Comissão a analisar as questões da auditoria de 
2020. 

xvii) Observou que existem conflitos com alguns instrumentos e, portanto, há 
necessidade de clarificar o papel da Comissão, face ao Tribunal em matéria 
de direitos humanos e dos povos. 

xviii) Apelou ao respeito dos direitos do pessoal da Comissão quando se trata de 
acções disciplinares;  

xix) Pediu esclarecimento sobre quem são as populações/comunidades indígenas 
a que o documento faz referência no ponto 4.3.3;  

xx) Pediu esclarecimento sobre o grau de colaboração entre a Comissão e os 
Estados-membros. 

xxi) Os custos orçamentados para a realização de reuniões em diferentes países 
são idênticos e devem ser racionalizados. 

Respostas da CADHP 

416. A CADHP respondeu da seguinte forma: 

i) Elogiou a sessão conjunta por tê-la dado uma excepção para realizar sessões 
fisicamente;  
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ii) Explicou que a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos definiu 
claramente o papel da Comissão, o mandato desta última e o do tribunal são 
semelhantes, contudo o tribunal elogia a Comissão;  

iii) Esclareceu que os Comissários foram contratados a tempo parcial, sendo que 
grande parte do trabalho é realizada quando os membros se reúnem;   

iv) Esclareceu que as sessões da comissão foram realizadas em formato virtual;  

v) Agradeceu aos Estados-membros pelo orçamento suplementar concedido, e 
por apetrechar a Comissão em termos de pessoal;  

vi) Explicou que as sessões da comissão tiveram lugar em regime de tempo 
parcial e, entre as sessões, foram realizados outros trabalhos, de acordo com 
o Artigo 45º da carta;  

vii) Explicou que 23 Estados-membros aboliram a pena de morte, enquanto 18 
Estados-membros introduziram uma moratória sobre a abolição da pena de 
morte;  

viii)  Confirmou que a maioria das reuniões eram presenciais, o custo vai para os 
serviços de interpretação e tradução;  

ix) Recordou a decisão do Conselho Executivo segundo a qual a Comissão foi 
autorizada a recrutar com a assistência do R10;  

x) Informou que a entrada de novo pessoal estava prevista para o quarto 
trimestre de 2021;  

xi) Mencionou que a implementação das decisões e recomendações por parte 
dos Estados-membros sempre foi um desafio;  

xii) A Comissão explicou que na Comissão, existiam 31 instituições nacionais de 
direitos humanos filiadas;  

xiii)  O orçamento não passava de uma estimativa para a realização de reuniões 
virtuais e os custos eram para cobrir a tradução e interpretação;  

xiv) Tendo em conta os estatutos da Comissão, era apenas adequado realizar 
reuniões presenciais. 

Recomendações/Conclusões 

417. Tomou nota da apresentação e elogiou a Comissão pelo trabalho que está a 

realizar;  

418. Elogiou o Governo da Gâmbia por acolher a Comissão dos Direitos Humanos dos 

Povos;  

419. O orçamento foi aprovado por unanimidade;  

420. Solicitou à Comissão que tomasse nota dos comentários e observações da 

reunião, particularmente sobre a exigência de fundir algumas reuniões;  

421. Devem ser tomadas medidas para implementar o recrutamento de acordo com o 

orçamento suplementar previsto.  
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422. Autorizou a Comissão a realizar reuniões presenciais de acordo com o Artigo 59º 

da Carta que institui a Comissão, contudo, as reuniões que deverão ser realizadas com 

os cidadãos devem ser reconsideradas. 

III. Instituto de Remessas (IAR) 

423. O IAR apresentou um orçamento na ordem de US$ 401.427 para apreciação na 

sessão conjunta. 

Comentários da Sessão Conjunta 

424. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Observou que com o advento da pandemia de COVID-19, o custo das 
remessas disparou em alguns países, por conseguinte questionou se IR 
poderia remediar a situação;  

ii) Observou que as actividades de capacitação descritas nos pontos 102, 202, 
103, 302, deviam ser transferidas para a ACBF;  

iii) A interacção com a diáspora, tal como descrita na actividade 3.03, deve ser 
feita em colaboração com o CIDO;  

iv) Indagou de que forma os dados recolhidos se traduzem em informação 
significativa que possa ser aplicada;  

v) Pediu esclarecimento sobre os procedimentos para a participação em 
reuniões internacionais, onde se poderia agregar valor às remessas;  

vi) Relativamente aos custos de transferência em África, solicitou-se 
esclarecimento sobre a relação entre o financiamento externo e os custos das 
transferências;  

vii) Observou que as regras de transferência ainda eram rígidas no que diz 
respeito à transferência de fundos, solicitou esclarecimento em relação ao 
papel do instituto para abordar a questão;  

viii)  Assinalou que apenas 3 pessoas participarão no Fórum Global sobre 
Remessas (GFRID) e no Dia Internacional das Remessas Familiares, solicitou 
esclarecimento sobre o impacto da sua participação, uma vez que África deve 
ser representada e ser reconhecida;   

ix) Questionou sobre os critérios utilizados para a selecção dos 14 países para 
beneficiar da assistência;   

x) Questionou se o IAR colabora com o Sistema Pan-Africano de Pagamentos e 
com a ZCLCA;  

xi) O instituto instou que fossem desenvolvidas estratégias visando a utilização 
eficaz das remessas;  

xii)  Solicitou-se esclarecimentos sobre os obstáculos enfrentados pelo IAR que 
justifiquem a baixa taxa de execução. 
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Respostas da Comissão: 

425. A CADHP respondeu da seguinte forma: 

i) Há necessidade de incentivar os mercados a seguir em diante em termos de 
custos de remessas, o fórum global de remessas é onde todos os profissionais 
se encontram;  

ii) O custo das remessas depende da fixação dos custos pelas autoridades e 
também do comportamento da prestação do serviço;  

iii) Deu a conhecer que o IAR não pode ditar o que deve ser feito em diferentes 
países, mas pode aconselhar em conformidade de modo a assegurar o 
cumprimento dos regulamentos internacionais;  

iv) Informou que só através de regulamentos é que os custos das remessas 
poderiam reduzir;  

v) Concordou que havia necessidade de realizar uma pesquisa com a finalidade 
de compreender os factores determinantes do custo elevado das remessas, 
quando noutros corredores o mesmo era muito baixo;  

vi) Deu a conhecer que a assistência técnica aos Estados-membros se centrava 
em regulamentos e fluxos e se baseava em diferentes modelos;  

vii) O apoio aos Estados-membros baseava-se nos pedidos dos países;  

viii)  Informou que alguns países foram banidos devido à não implementação de 
medidas para regular as remessas;  

ix) Confirmou que IAR deve participar no Grupo Global de Remessas, cujas 
recomendações são consideradas pelo G20 e a voz de África deve ser ouvida. 

x) Informou que é importante que a IAR participasse em fóruns globais de modo 
a transmitir as preocupações da África relativamente à remessas de fundos. 

Recomendações/Conclusões 

426. Tomou nota da apresentação e elogiou o IAR pelo trabalho que realiza;  

427. Incentivou o IAR a reforçar as relações com a ZCLCA, os bancos centrais 

africanos e as Organizações Internacionais na abordagem dos desafios que afectam o 

livre fluxo de remessas e a reduzir os custos de remessas;  

428. Solicitou o IAR que recolhesse dados relevantes sobre o elevado custo das 

transferências de remessas, com vista a reduzir os custos de remessas;  

429. Deve-se intensificar a interacção com os Estados-membros e parceiros 

internacionais, especialmente os que lidam com as remessas de fundos;   

430. Adoptou o orçamento sujeito a comentários e observações dos Estados-

membros. 
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JJJ. Conselho do Desporto da UA 

431.  O Conselho do Desporto da UA apresentou um projecto de orçamento na 

ordem de US$ 1,1 milhões para a apreciação da sessão conjunta. 

Comentários da sessão conjunta 

432. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Foi necessário atribuir orçamento ao gabinete a fim de assegurar a existência 
de programas/actividades que o pessoal será pago para implementar;  

ii) Pediu esclarecimento sobre a forma através da qual os fundos já garantidos 
seriam acedidos;  

iii)  Solicito esclarecimento sobre se o montante de US$ 1,7 milhões seria pago 
pela AU;  

iv) O orçamento não o tema para o ano, uma vez que o desporto também é 
transversal às culturas;  

v) Questionou se o Conselho colabora com a Confederação Africana do Futebol 
no âmbito da próxima taça das nações africanas;  

vi) Os programas deveriam visar os jovens, inclusive os que se encontram nas 
zonas remotas que não são abarcados pela maioria dos programas da UA;   

vii) Insta-se ao gabinete a trabalhar com os Estados-membros para alcançar as 
pessoas desfavorecidas, a fim de abordar os desafios da migração urbana 
rural. 

Respostas do Conselho: 

433. O Conselho do Desporto respondeu da seguinte forma: 

i) Confirmou que os fundos estavam disponíveis, no entanto, é necessária a 
aprovação para a sua utilização;  

ii) Em relação ao montante de US$ 1,8 milhões, esclareceu que os direitos de 
comercialização dos jogos são concedidos aos países de acolhimento, a 
República do Gana neste caso, e houve um acordo segundo o qual o país de 
acolhimento dá como garantia o montante estipulado, o que não só ajuda na 
promoção dos jogos como também na angariação de fundos;  

iii) O conselho procurará colaborar com a CAF e o país de acolhimento do CAN 
de 2022 para identificar a forma de promover o desenvolvimento sustentável;  

iv) Foi lançada uma proposta para o acolhimento dos jogos africanos de 2027;  

v) As Taças Africanas das Nações são organizadas pela Confederação Africana 
de Futebol e o Conselho Desportivo da UA intervém apenas como 
colaborador.  

Recomendações/Conclusões 

434. Tomou nota da apresentação e elogiou o Conselho pela elevada taxa de 

Execução no ano de 2020;  
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435. Elogiou a República do Gana por acolher os Jogos Africanos de 2023;  

436. Incentivou os Estados-membros a responderem à proposta enviada pelo 

Conselho do Desporto sobre o acolhimento dos Jogos Africanos de 2027;  

437. Insta-se ao Conselho a trabalhar com vista a inclusão de jovens, portadores de 

deficiência e desprivilegiados, em conformidade com a Agenda 2063;  

438. Apela-se o Conselho a alcançar os jovens, os desprivilegiados e os portadores de 

deficiência, conforme a Agenda 2063;  

439. Solicitou ao Conselho para trabalhar em estreita colaboração com a CAF e o 

Governo dos Camarões para assegurar que a Taça das Nações Africanas de 2022 seja 

realizada com êxito.  

KKK. Comissão Africana de Energia 

440. A Comissão apresentou o projecto de orçamento na ordem de US$ 720.068 para 

apreciação na sessão conjunta. 

Comentários da sessão conjunta 

441. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Observou que o financiamento tinha sido assegurado, daí a necessidade de 
a AFREC incluir as actividades tal como apresentadas;  

ii) Observou igualmente que ponto 3 sobre o mercado único de electricidade em 
África é uma duplicação, uma vez que esta actividade foi também proposta 
pelo Departamento de Infra-estruturas e Energia;  

iii) Assinalou ainda que havia necessidade de mobilizar fundos de parceiros 
internacionais. 

Respostas da Comissão: 

442. A Comissão respondeu da seguinte forma:  

i) Informou que estão em curso os recrutamentos para a AFREC, com vista à 
integração do pessoal recrutado; 

ii) Informou que existe um acordo que foi rubricado com o governo belga e 
estavam a decorrer debates com o Banco Mundial;  

iii) Foi solicitada a aprovação para mobilizar financiamento e apresentar o 
relatório do compromisso final antes de Outubro; até ao momento, não existe 
um compromisso firme. 

Recomendações/Conclusões 

443. A sessão conjunta elogiou a AFREC pela sua apresentação e pelo trabalho que 

está a ser feito;  

444. Deve-se evitar recorrer à consultoria;  
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445. Todos os membros indicados são convidados a nomear os seus pontos focais e 

a submeterem à AFREC;  

446. Incentivou-se a AFREC a trabalhar com o departamento de Infra-estruturas e 

Energia para evitar a duplicação/sobreposição de actividades;   

447. Instou-se a Comissão a acelerar o recrutamento do pessoal para a AFREC;  

448. O Orçamento foi adoptado sujeito à mobilização de recursos adicionais para cobrir 

a lacuna de US$ 526,366 e apresentar um relatório até ao final de Agosto.  

LLL. Instituto Pan-Africano de Educação para o Desenvolvimento (IPED) 

449. O Instituto apresentou o projecto de orçamento na ordem de US$ 1,3 milhões para 

apreciação na sessão conjunta. 

Comentários da sessão conjunta 

450. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Elogiou o chefe do IPED pelo trabalho que está a ser realizado, dadas as 
circunstâncias difíceis;  

ii) Questionou se havia alguma ligação entre os programas do IPED com 
programas para crianças do sexo feminino;  

iii) Pediu esclarecimento sobre o que o IPED estava a fazer para proteger a 
identidade africana sobre influências externas em África;  

iv) Solicitou igualmente esclarecimento sobre a razão pela qual o orçamento do 
IPED foi integrado com o orçamento do DIE. Propôs que o orçamento do IPED 
fosse autónomo;  

v)  Pediu esclarecimento sobre o destino do pessoal recrutado localmente, se os 
seus contratos seriam prorrogados e eventualmente desvinculados;  

vi) Pediu esclarecimento ainda sobre se o IPED colabora com a CISSA e o 
envolvimento dos Estados-membros no desenvolvimento de currículos para o 
sector educacional. 

vii) Recomendou que o instituto fosse apetrechado em termos e pessoal e de 
mobiliário;  

viii)  Instou-se o coordenador a acelerar o processo de operacionalização do 
instituto;  

ix) Apelou-se ao instituto para cooperar com outros institutos, tais como o 
CIEFFA da UA, na execução do seu mandato;  

x) As actividades 3.02 e 3.03 na ordem de US$ 69.200 e 41.150, 
respectivamente, devem ser realizadas online;  

xi) As actividades 3.04 e 3.05 na ordem de US$ 51.840 e 36.000, 
respectivamente, devem ser racionalizadas;   
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xii) Assinalou que a actividade 3.07 não apresentava informação detalhada sobre 
os custos;  

xiii)  Solicitou-se esclarecimento sobre as actividades 4.01 e 4.06 na ordem de 
US$ 181.000 e 80.000, respectivamente; 

xiv) Assinalou que a actividade 4.07 na ordem de US$ 120.000, estava 
relacionada com consultoria e, por conseguinte, deveria ser racionalizada;  

xv) Indagou se o IPED estava a contribuir para o Tema do ano, uma vez que esta 
actividade não constava no orçamento;  

xvi) Questionou se houve alguma colaboração com a UNESCO, e sobre o Prémio 
Kwame Nkuruma.  

Respostas do IPED 

451. O Instituto respondeu da seguinte forma: 

i) Confirmou que os salários em atraso foram pagos aos 7 funcionários antes da 
sua desvinculação;  

ii) Manifestou preocupação pelo facto de o edifício de escritórios não ter sido 
reabilitado há algum tempo e necessitar de apoio dos Estados-membros para 
a sua manutenção;  

iii) Manifestou igualmente preocupação pelo facto de a instituição não dispor de 
pessoal e recursos para operar e solicitou apoio à reunião;  

iv) Informou que o IPED colabora com a UNESCO numa base regular;  

v) Apoiou a proposta de separar o IPED do DIE, que é o departamento mãe; 

vi) Referiu que o IPED era um escritório que dispunha de um veículo, não se 
procedeu a manutenção do seu edifício durante muitos anos;  

vii) O atraso no recrutamento do pessoal para o IPED deveu-se ao facto de a 
estrutura ainda não ter sido aprovada;  

viii)  O instituto solicitou uma derrogação para permitir o recrutamento de pessoal 
a curto prazo através da aprovação do Presidente da CUA, até que o pessoal 
permanente fosse recrutado;  

Recomendações/Conclusões 

452. Tomou nota da apresentação e elogiou o IPED pelo seu trabalho realizado;  

453. A Comissão foi solicitada a fornecer o pessoal essencial necessário para permitir 

o funcionamento do IPED;  

454. Foi concedida uma derrogação especial à Comissão para recrutar o pessoal 

essencial para o IPED;  

455. Solicitou-se à Comissão que separasse o orçamento para o IPED, IBAR, 

AFRIPOL e os tornasse autónomos em relação aos seus departamentos-mãe;  

456. Adoptou o orçamento sujeito a comentários e observações emanadas da reunião. 
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MMM. ORÇAMENTO OPERACIONAL DA UA  

457. A Comissão apresentou o projecto de orçamento operacional da UA na ordem de 

US$ 207,6 milhões para apreciação na sessão conjunta.  

Comentários da Sessão Conjunta  

458. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações:  

Comentários e observações gerais 

459. A sessão conjunta fez as seguintes recomendações gerais (Comentários & 

Observações do F15): 

i) Informou que há necessidade de se ver os pormenores relacionados com os 
custos de pessoal antes das discussões; 

ii) Recordou a decisão Ex. Cl Dec 1073, que estabelece que o plano de transição 
não deve ter qualquer implicação de custos adicionais para os Estados-
membros, daí que o orçamento para o plano de transição com um total de 
mais de US$ 20 milhões deve ser retirado; 

iii) Pediu explicação sobre as seguintes rubricas: Subsídios de Ajustamento de 
Posto no valor de US$ 25,2 milhões; Subsídios de Não-Residência; Subsídios 
Especiais; Custos de Representação? 

iv) Os subsídios de interinidade estão em consonância com o Regulamento 
Financeiro? 

v) A assistência temporária e as horas extraordinárias devem ser eliminadas, de 
acordo com a austeridade;  

vi) Questionou se o subsídio de educação na ordem de US$ 15 milhões incluía 
os valores em atraso que devem ser pagos aos funcionários não regulares;   

vii) Solicitou informação detalhada sobre o pessoal que será desvinculado, 
conforme previsto na rubrica orçamental relativa ao direito de desvinculação;   

viii) Pediu esclarecimento sobre a legalidade do regime de seguro e a razão pela 
qual havia custos para o regime de pensões e regime de seguro;   

ix) Pediu esclarecimento em relação as despesas médicas;    

x)  Pediu esclarecimento sobre o que o bem-estar do pessoal implicava;   

xi) Instou que o valor de US$ 783.000 relativo à observação de eleições fosse 
retirado, uma vez que foi incluído no orçamento de programas; 

xii) Todas as despesas de manutenção, serviços públicos e outras despesas, 
devem ser financiadas pelo Fundo de Manutenção; 

xiii) Deve-se fazer o alinhamento e a racionalização em relação as despesas 
médicas;  

xiv) Os custos para livros da Biblioteca, Publicidade, Serviços de Protocolo, 
fornecimentos e serviços informáticos e serviços de tradução devem ser 
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racionalizados e harmonizados com o orçamento de programas por forma a 
eliminar duplicações; 

xv) Relativamente as despesas bancárias e as perdas cambiais, o departamento 
financeiro deve firmar um acordo com os bancos e rever os custos em baixa;  

xvi) Questionou se o custo relativo ao tribunal administrativo adhoc deve ser 
revisto em baixa, tal como foi considerado no orçamento do programa;   

xvii)  Devem ser fornecidos pormenores sobre o valor de US$ 1,5 milhões 
relacionado com o processo de litigância e este montante deve ser reduzido 
para US$ 500.000; 

xviii) Recomenda que os Fundos /Subvenções / Concessões sejam retirados do 
Orçamento a título excepcional em 2022, mesmo que tenham sido propostos 
com base numa decisão; 

xix) O Capex poderia ser financiado a partir do Fundo de Manutenção. 

Respostas da Comissão 

460. A Comissão respondeu conforme: 

i) Informou que a Fase I do plano de transição, calculada em US$ 20,5 milhões, 
estava incluída no orçamento, e incluía custos de separação;  

ii) Notado que os artigos para despesas médicas eram fornecidos no mínimo e 
não podiam ir mais abaixo;  

iii) Salientou que a maior parte das rubricas vieram como orçamento suplementar 
em 2021 e isto foi uma tentativa de incluir os verdadeiros custos do orçamento 
da operação e evitar mais orçamento suplementar;  

iv) O valor de horas extraordinárias destinava-se a pagar o pessoal que 
trabalhava que trabalhava fora do horário normal de expediente, incluindo 
funcionários do Protocolo, pessoal de segurança, etc;  

v) Os custos de desvinculação estavam relacionados com o plano de transição;  

vi) O seguro destinava-se ao edifício do pessoal e para cobrir as viagens oficiais 
do pessoal;  

vii) As despesas bancárias foram orçamentadas tendo em conta os custos de 
transacção em moeda estrangeira;  

viii)  O valor de US$ 20,3 milhões está relacionado com a Fase 1 do plano de 
transição;  

ix) A assistência temporária e as horas extraordinárias foram pagas ao pessoal 
da GS, incluindo protocolo, segurança e motoristas e não ao pessoal 
profissional;  

x) O custo referente ao subsídio de educação foi orçamentado ao custo total de 
US$ 10.000;   
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xi) Estimou-se prematuramente o número de funcionários que devem se 
desvincular da organização, uma vez que o plano de transição da Fase 1 seria 
prorrogado;  

xii) Concordou-se em racionalizar algumas rubricas orçamentais no orçamento 
operacional;  

xiii)  O montante de US$ 1,5 milhões referente aos custos de resolução de litígio 
foi o mínimo que pode ser fornecido, a fim de evitar futuros orçamentos 
suplementares;  

xiv) O montante do Tribunal ad hoc foi um pedido para a resolução de futuros 
litígios em que a União poderá ter a necessidade de pagar;  

xv) Deu a conhecer que o pessoal médico temporário era pessoal de assistência 
para substituir alguns funcionários que podem não estar disponíveis para o 
serviço, inclusive a operar à noite;  

xvi) O material médico significa aquisição de medicamentos para a clínica;  

xvii) Concordou que as despesas de capital deveriam ser financiadas a partir do 
Fundo de Manutenção;  

xviii) Os Serviços Médicos consistem num hospital cujo mandato não se restringe 
apenas à Comissão da UA, mas abrange outros Órgãos e Escritórios;  

xix) A lista de pessoal está disponível e será distribuída oportunamente aos 
Estados-membros. 

xx) As subvenções e subsídios baseiam-se em convenções e decisões da 
Conferência e não podem ser retirados do orçamento;  

xxi) Para o bom funcionamento da Comissão serão necessários artigos de 
papelaria e consumíveis. 

NNN. Interpretação jurídica do limite máximo orçamental estabelecido pela 
Decisão Executiva 

461. Na sequência do pedido formulado pela sessão conjunta, o Gabinete do 

Conselheiro Jurídico procedeu a interpretação jurídica relativa à Decisão Executiva sobre 

o Limite Máximo Orçamental. Segundo a Decisão EX.CL/Dec.1073(XXXVI) de Fevereiro 

de 2020, os limites máximos de atribuição orçamental serão a média dos de três anos 

de execução orçamental de cada departamento, gabinete ou órgão. 

462. Neste contexto, para cálculo do limite máximo orçamental, deve-se utilizar os anos 

2018, 2019 e 2020, e a Comissão não deveria ter tomado uma decisão unilateral de 

excluir o ano 2020, sem a alteração da decisão pelo órgão deliberativo competente. 

Comentários da sessão conjunta 

463. Na sequência da apresentação, a sessão conjunta fez os seguintes comentários 

e observações:  
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i) Observou que a execução orçamental referente aos 3 anos serve de base 
para o cálculo do limite máximo orçamental;  

ii) Reiterou o cálculo do limite máximo orçamental com base na média dos 3 
anos para os departamentos e órgãos da UA;  

iii) Observou que o ano 2020 deveria ter sido tomado em conta no cálculo do 
limite máximo orçamental, de acordo com a Decisão 1031 do Conselho 
Executivo 

iv) Sublinhou que o modo de cálculo do tecto orçamental não estava claro para 
os Estados-membros e para o F15;  

v) Observou que o ano 2020 foi um ano atípico, pois foi devastado pela 
pandemia da COVID-19, por conseguinte a sua utilização irá, sem dúvida, 
destorcer o cáculo do limite máximo, por isso propôs a utilização 4 anos, isto 
é, de 2017 a 2020;  

vi) Declarou que a Comissão deve aderir às decisões do Conselho Executivo 
apesar da pandemia da COVID-19 e que o orçamento deve ser revisto em 
conformidade.  

Respostas da Comissão 

464. A Comissão respondeu da seguinte forma: 

i) A previsão de receitas e do limite máximo orçamental para o ano de 2022 
decorrem da Decisão EX.CL/Dec.1097 (XXXVII) do Conselho Executivo, que 
também estabelece que a contribuição estatutária dos Estados-membros para 
o ano 2022 não deve exceder US$ 250.000.000; 

ii)  O limite máximo orçamental, incluindo a determinação da contribuição dos 
Estados-membros e dos parceiros de desenvolvimento para o orçamento, 
está em conformidade com a Decisão Dec. 1097;   

iii) Recorda a Decisão Excl. 1069 de Julho de 2019 que aumentou o ónus para 
os Estados-membros devido à aplicação da nova escala de avaliação para o 
ano 2020-2022 e DECIDE que a contribuição estatutária dos Estados-
membros para o ano 2021 não deve exceder US$ 250.000.000;   

iv) A execução do orçamento de 2020 foi excluída, uma vez que a implementação 
de programas foi afectada pela pandemia da COVID-19;  

v) Recorda igualmente a Decisão EX.CL/Dec.1073(XXXVI), de Fevereiro de 
2020, que estabelece que o limites máximo de afectação orçamental será a 
média dos três anos de execução orçamental de cada departamento, gabinete 
e órgão. 

OOO. Zona do Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) 

465. O Secretário-Geral da ZCLCA apresentou o Orçamento referente ao exercício de 

2022.  

Comentários da sessão conjunta 
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466. Na sequência da apresentação, a sessão conjunta fez os seguintes comentários 

e observações:  

i) Manifestou apreço pelo apoio concedido pelo Gana e solicitou esclarecimento 
sobre a forma em que foi utilizada a subvenção de 10 milhões US$ concedida 
pelo Governo do Gana;  

ii) Pediu esclarecimento sobre a relação entre a subvenção na ordem de US$ 10 
milhões e o montante de US$ 1,8 milhões no Orçamento de Programas 
referente a 2022;  

iii) Indagou quando é que o comércio irá efectivamente acontecer em África no 
âmbito da ZCLCA;  

iv) Pediu esclarecimento em relação as modalidades para o destacamento de 
pessoal para O Secretariado da ZCLCA pelos Estados-membros;  

v) Questionou de que forma os jovens e mulheres estavam a ser envolvidas nos 
Programas da ZCLCA;  

vi) Propôs que, no âmbito do envolvimento das partes interessadas, devia se 
identificar prioridades, tais como fazer avançar o trabalho da ZCLCA;  

vii) Observou que havia uma falta de colaboração entre os Estados-membros e o 
Secretariado da ZCLCA e exortou que se apresentasse informação de forma 
regular ao CRP sobre as actividades do Gabinete;  

viii)  Sugeriu a criação de um Subcomité do CRP da ZCLCA que servirá de um 
mecanismo de ligação para a elaboração de políticas;  

ix) Recordou um orçamento operacional de US$ 2 milhões aprovado em 2020, e 
questionou como é que o Secretaria-Geral estava a operar com um número 
de funcionários mínimo, apesar da existência de fundos aprovados. 

x) Solicitou apresentação de informação detalhada sobre pessoal que está 
actualmente a trabalhar no Secretariado da ZCLCA;   

xi) Observou que estavam a ser contratados vários Consultores enquanto o 
Secretariado, por natureza, deveria ser responsável pela elaboração de 
políticas e havendo necessidade de qualquer assistência deveria solicitar aos 
Estados-membros;  

xii) Questionou sobre o que estava a ser feito a nível do Secretariado da ZCLCA 
em matéria de livre circulação de pessoas e bens;  

xiii)  Questionou sobre os benefícios da ZCLCA para os cidadãos comuns de 
África;  

xiv) Exortou que se evitasse os parceiros na operacionalização da ZCLCA;  

xv) Indagou sobre a relação entre o Secretariado e o Departamento de Assuntos 
Económicos;  

xvi) Questionou razão pela qual se verifica a falta de afectação de orçamento para 
questões prioritárias da União, tais como a transformação económica;   
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xvii) Indagou quando é que a unidade de coordenação da ZCLCA será transferida 
para Acra, de acordo com a decisão da Conferência;  

xviii) Questionou sobre as reuniões presenciais tal como apresentadas no 
Orçamento;  

xix) Questionou a finalidade do portal;  

xx)  A actividade descrita no ponto 9.02, sobre a visibilidade, deve ser reforçada. 

Respostas da Comissão  

467. A ZCLCA respondeu da seguinte forma: 

i) Manifestou o seu apreço pelo apoio que os Estados-membros têm concedido 
ao à unidade;  

ii) Informou que o comércio deveria ter começado em 1 de Janeiro de 2021, no 
entanto, poucos países possuem as estruturas necessárias para o efeito, tais 
como a política aduaneira que deve ser estabelecida de acordo com a ZCLCA 
e com as negociações das regras de origem. Actualmente, cerca de 85% do 
comércio de mercadorias pode ter lugar, mas os Chefes de Estado exigem 
que se atinja um nível de entendimento de 90% para que este seja aceitável. 

iii) O comércio e produtos têxteis e de vestuário é uma questão politicamente 
sensível e, por isso, deve haver consenso entre os Estados-membros;  

iv) Os Ministros do Comércio reuniram-se na semana passada e tomaram nota 
do fraco progresso da implementação da ZCLCA e solicitaram aos peritos que 
se reunissem para deliberar sobre as restantes áreas problemáticas;   

v) Vários países concordaram em enviar o seu pessoal destacado para o 
Secretariado da ZCLCA a custo próprio;  

vi) O Secretariado da ZCLCA cumpre com o Estatuto e Regulamento do Pessoal 
e o Regulamento Financeiros da UA;  

vii) A estrutura referente a Fase 1 foi apresentada e aprovada pela Conferência 
de Chefes de Estado e de Governo em 2020, faltando apenas o devido 
recrutamento;   

viii)  Informou que até à data foram recrutados apenas 9 funcionários;  

ix) Explicou que o painel de selecção dos directores cumpria com o disposto na 
Decisão da Conferência;  

x) A subvenção de US$ 10 milhões permanece na responsabilidade do Governo 
do Gana e sempre que há necessidade de fazer o uso, o Secretariado deve 
formular um pedido. O âmbito da subvenção é vasto e abrange custos como 
o mobiliário de escritório, custos de reuniões e equipamento de escritório, 
tendo sido declarado que todos os pedidos foram satisfeitos até à data. O 
montante transferido foi de US$140.000 que foi para o fundo comum da UA, 
deste valor ainda faltam por fazer o uso US$60.000;  
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xi) Relativamente aos jovens e mulheres, estamos a trabalhar com a ONU em 
áreas em que eles têm conhecimentos especializados;   

xii) Saudou a proposta de criação de um Subcomité do CRP sobre a ZCLCA de 
actuar como mecanismo de ligação entre as políticas;  

xiii)  O montante de US$ 1,3 milhões constitui a soma dos fundos fornecidos pelos 
Parceiros para a contratação de Consultores, nove dos quais estão 
destacados em Acra;  

xiv) O pessoal é destacado por um período de 6 meses e, durante esse período, 
os custos estarão a cargo do País;  

xv) Mais de 40 países assinaram o Acordo da ZCLCA e existe uma parceria com 
o Afreximbank para a componente de desenvolvimento;  

xvi) Deve-se criar plataformas que permitam que os jovens beneficiem da iniciativa 
da ZCLCA;  

xvii) O Secretariado da ZCLCA tem um mandato claro no que respeita a trabalhar 
com o Departamento de Assuntos Económicos e a Comissão continua a 
ocupar-se de outras questões comerciais, tais como o tratado AGOA;  

xviii) Os Ministros do Comércio solicitaram uma abordagem híbrida, isto é 
presencial e virtual, para a fase 1 da implementação da ZCLCA;  

xix) O Gabinete do Conselheiro Jurídico informou que existe actualmente um 
Subcomité do CRP sobre Assuntos Económicos e Comerciais, e a criação de 
outro Subcomité constituirá uma sobreposição. 

xx) Explicou o objectivo do portal e referiu que se destina a abordar questões 
relacionadas com os direitos de propriedade intelectual. 

Recomendações/Conclusão 

468. Tomou nota da apresentação do orçamento e elogiou o Secretariado-Geral pelo 

excelente trabalho;  

469. Elogiou o Governo do Gana por disponibilizar instalações e por conceder a 

subvenção na ordem de US$10 milhões ao Secretariado da ZCLCA. 

470. Elogiou igualmente os Estados-membros que destacaram pessoal para o 

Secretariado da ZCLCA, às suas próprias custas. 

471. Instou a Comissão a acelerar o recrutamento de pessoal para a Fase 1, 

salvaguardando ao mesmo tempo o sistema de quotas;   

472. Solicitou ao Secretariado da ZCLCA que apresentasse relatórios trimestrais ao 

CRP e sempre que fosse necessário;  

473. Manifestou preocupação quanto à dependência do Secretariado da ZCLCA dos 

parceiros internacionais em relação aos seus programas e renovou o apelo aos Estados-

membros para que financiem a ZCLCA a fim de garantir a sua independência;  
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474. Aprovou o orçamento com alterações baseadas nos comentários e observações 

dos Estados-membros.  

475. Recomendou ao CRP a criação de um Subcomité da ZCLCA, com uma proposta 

alternativa de conferir este mandato ao Subcomité do CRP sobre Assuntos Económicos 

e Comerciais;  

476. Instou o Secretariado da ZCLCA a mobilizar fundos do sector privado africano. 

PPP. GRUPO DE TRABALHO 

477. Foi constituído um Grupo de Trabalho composto por dez (10) Estados-membros 

(2 por cada região) e o Comité de Peritos Técnicos do F15 para analisar o orçamento 

operacional da União. Este Grupo de Trabalho foi constituído com a finalidade de 

assegurar a coerência na apresentação do orçamento, especialmente no que diz respeito 

à proveniência de fundos, bem como para ajudar a racionalizar rubricas orçamentais que 

pareciam duplicadas ou desnecessárias, mantendo ao mesmo tempo um orçamento 

reduzido, de natureza austera. O grupo não veda a participação de outros Estados-

membros que queiram participar nas deliberações. 

Recomendações 

478. Após uma longa discussão sobre o assunto, o Grupo de Trabalho formulou as 

seguintes recomendações: 

479. O Orçamento Operacional pda União deveria ser financiado a partir de três (3) 

fontes, a saber:   

i) Contribuição dos Estados-membros; 

ii) Fundo de Manutenção; e 

iii) Fundo Administrativo. 

480. Espera-se que o Orçamento Operacional se situe em US$ 191milhões. 

481. O total das contribuições dos Estados-membros não deverá exceder US$ 220 

milhões, dos quais US$ 203 milhõesverão ser provenientes dos Estados-membros e o 

resto retirado do Fundo Administrativo. 

482. O orçamento de Programas deve ainda ser racionalizado tendo em consideração 

os comentários e recomendações formulados elos Estados-membros, ou seja, dever 

haver uma redução dos valores, ao invés de um aumento.  

483. O orçamento operacional de outros órgãos deve continuar o mesmo que o de 

2021. 

Pedido de Orçamento Adicional 

484. Procedeu-se a apresentação do pedido de orçamento adicional para o Conselho 

de Auditores Externos para apreciação pela sessão conjunta. 
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Comentários da sessão conjunta 

485. A sessão conjunta fez os seguintes comentários e observações: 

i) Reconheceu a necessidade do pedido de orçamento suplementar para o 
Conselho de Auditoria e solicitou que este se situasse dentro do limite máximo 
de US$ 220 milhões estabelecido para 2022. 

ii) Solicitou à Comissão que voltasse com um orçamento suplementar caso os 
fundos atribuídos ao Conselho de Auditores não fossem suficientes. 

Outras Recomendações 

486. Os fundos pagos para o seguro médico serão canalizados para os serviços 

médicos a partir de 2023. 

487. Deve-se estabelecer o limite máximo orçamental ao Conselho de Auditores 

Externos;  

488. Os pedidos de orçamento suplementar para 2022 e os anos subsequentes não 

devem exceder 15% do orçamento aprovado, tal como indicado na decisão anterior. 
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