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A. Introdução 
 

1. A Sessão Conjunta do Subcomité do CRP de Supervisão e Coordenação Geral 
de Questões Orçamentais, Financeiras e Administrativas (GSCBFAM), do Subcomité 
de Reformas Estruturais e de Peritos Técnicos do Comité dos Quinze Ministros das 
Finanças (F15) decorreu no formato virtual a 21 de Janeiro de 2022, a fim de deliberar 
sobre diversos assuntos relacionados com o seu mandato. A mesma foi presidida pelo 
Representante Permanente junto da UA e da UNECA, S.Ex.ª o Embaixador James 
Morgan, em nome do Representante Permanente junto da UA e da UNECA, S.Ex.ª a 
Embaixadora Amma A. Twum-Amoah, Presidente do Subcomité do CRP sobre 
GSCBFAM.  
 
B. Participação 
 
2. A reunião contou com a participação dos seguintes Estados-membros e Peritos 
Técnicos dos F15: 
 
Estados-membros  

 
1. Argélia  
2. Angola  
3. Botswana 
4. Burkina Faso  
5. Burundi  
6. Camarões 
7. RCA 
8. Congo  
9. Costa do Marfim  
10. Djibuti  
11. Egipto  
12. Guiné Equatorial 
13. Eritreia  
14. E-swatini 
15. Etiópia  
16. Gabão 
17. Gâmbia  
18. Gana  
19. Quénia  
20. Lesoto  
21. Libéria 
22. Líbia  
23. Madagáscar  
24. Mauritânia  
25. Maurícias  
26. Marrocos  
27. Moçambique  

28. Namíbia  
29. Níger  
30. Nigéria  
31. Ruanda 
32. Sahara  
33. Senegal  
34. Serra Leoa  
35. África do Sul  
36. Sudão do Sul  
37. Tanzânia  
38. Chade  
39. Togo  
40. Tunísia  
41. Uganda  
42. Zâmbia  
43. Zimbabwe    

 
            F15 
 

1. Argélia  
2. Camarões  
3. Congo  
4. Egipto  
5. Etiópia 
6. Marrocos  
7. África do Sul  
8. Chade 
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C. Aprovação da Agenda 
 
3. A Agenda foi aprovada como se segue: 

 
i. Discurso de Abertura dos Presidentes dos Subcomités 
ii. Organização dos Trabalhos 
iii. Aprovação do Projecto de Agenda 
iv. Pontos a analisar: 

 
a) Consideração de Pagamento/Reafectação para pagamentos pendentes de 

2021 
b) Orçamento suplementar para o Gabinete do Director-Geral 
c) Orçamento suplementar de recrutamento de Pessoal para o Secretariado da 

ZCLCA para a Fase II do 1º Ano . 
 

v. Diversos. 

 

D. Consideração da transferência/reafectação para pagamentos pendentes 
 

4. A Comissão fez a apresentação na Sessão Conjunta. Os pedidos de reafectação 
orçamental no montante de 5.645.840 USD destinavam-se a cobrir os custos dos 
pagamentos pendentes em 2021. 
. 
Comentários e Observações da Sessão Conjunta 
 
5. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 
 

i) Observou com preocupação que alguns pagamentos deveriam ser incluídos 
no orçamento anual, uma vez que se tratava de custos essenciais. Isto foi 
considerado inaceitável. 

ii) Observou que os custos de pessoal deviam ser protegidos e que se devia 
dar prioridade a esses custos. Do mesmo modo, a reunião interrogava-se 
como se reduziam os fundos dos custos de pessoal ao procurar poupanças 
para cumprir os limites orçamentais.  

iii) Constantou inconsistência nos números apresentados no relatório (mas um 
referiu-se a aprovar o montante de 5% por S. Exa. o Presidente e o outro a 
ser apresentado aos órgãos políticos para ser aprovado). 

iv) Pediu explicação para o facto desses pedidos não terem sido previstos 
durante o processo orçamental normal.  

v) O atraso no pagamento de salários era inaceitável, uma vez que podia 
facilmente atrair processos judiciais. 

vi) Observou que o documento apresentado estava incompleto e, por 
conseguinte, foi proposta a sua retirada. 

vii) O orçamento para emolumentos pessoais é estatutário e não deve ser 
tocado a favor de outras rubricas de despesas. 
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Respostas da Comissão 
 
6. A Comissão respondeu do seguinte modo: 
 

i) No que diz respeito à transferência, a Comissão explicou que embora a 
quota de 5% do Presidente estivesse esgotada, era importante submeter à 
aprovação do CRP qualquer excesso, de acordo com o Regulamento 
Financeiro. 

ii) Todos os pagamentos estatutários têm de ser liquidados. 
iii) Durante a última década, o orçamento sofreu um aumento anual inicial de 

5%, depois um custo médio de 3 anos, mas isto não tem em consideração o 
aumento anual das taxas de pessoal e de educação, que nunca foram 
suficientes e sempre foram pagas com a reafectação de 5%, etc. 

iv) Que cada gabinete e departamento submete geralmente orçamento para os 
direitos reais do pessoal, mas quando os órgãos políticos instruem que a UA 
tem de permanecer dentro do limite máximo determinado pelos órgãos 
políticos, a Comissão tem de reduzir todo o orçamento operacional para 
atender ao limite máximo 

 
Recomendação/Conclusão:  
 
7. A reunião recomendou ao CRP que aprovasse o pedido de 
reafectação/transferência da Comissão para o ano 2021 e que deveria ser 
acompanhado de um relatório de desempenho detalhado para cada uma das 
reafectações/transferências a efectuar. 
 
E. Orçamento para o Gabinete do Director-Geral 

 
8. Foi apresentado o pedido de orçamento para o Gabinete do Director-Geral no 
valor de 779.489 USD. 

 
Comentários e Observações da Sessão Conjunta 

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

 
i) Reconheceu a necessidade de o Gabinete do DG dispor de um orçamento.  
ii) Solicitou esclarecimento sobre a definição de prioridades e questionou se 

eram as mesmas prioridades estabelecidas no documento de quadro 
orçamental. 

iii) Solicitou esclarecimentos sobre o mandato do DG sobre Monitorização e 
Avaliação no que diz respeito ao mandato do Gabinete de Execução do 
Planeamento Estratégico (OSPD) e de outros gabinetes. 

iv) Propôs que o orçamento do DG fosse considerado no âmbito do orçamento 
para 2023.  

v) A actividade 3.02 precisava de ser esclarecida e também se o financiamento 
dos Estados-membros provinha de contribuições avaliadas. 

vi) Propôs que o pedido orçamental inicial fosse financiado a partir do Fundo de 
Reserva. 
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vii) Assegurar o alinhamento das funções do gabinete do DG com outros 
departamentos para evitar sobreposições. 
 

viii) Propôs que o escritório fosse dotado de uma verba no valor de 375.000 
dólares para permitir o seu início de funcionamento, enquanto se aguarda por 
uma nova submissão para o saldo do pedido inicial. 

 

Respostas da Comissão 
 

10. A Comissão respondeu do seguinte modo: 
 

i) Tomou nota das observações e comentários do Subcomité e prometeu agir 
de acordo com os mesmos. 

 
Recomendações/Conclusão 

 
11. A reunião recomendou ao CRP a aprovação do orçamento suplementar 
provisório de 375.000 USD a fim de permitir que o gabinete da DG começasse a 
funcionar enquanto voltava a apresentar uma proposta com base nos comentários da 
Comissão Conjunta.. 
 
F. Recrutamento de Pessoal para o Secretariado da ZCLCA para a Fase II do 
1º Ano - ZCLCA 
 
12. O Secretariado da ZCLCA apresentou o orçamento suplementar de 12.916.288 
USD. 
 
Comentários da Sessão Conjunta 
 
13. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 
 

i) Recordou a ZCLCA que deve observar o sistema de quotas ao recrutar. 
ii) Propôs que o pedido fosse acompanhado de um relatório de desempenho 

para 2021. Isto era importante para perceber se os fundos atribuídos em 
2021 foram utilizados antes da apreciação da proposta. 

iii) Pedidos de prazos para o recrutamento e informações sobre as lições 
retiradas em 2021. 

iv) Quis saber o número de pessoal crítico que a ZCLCA pode antecipar no seu 
esforço de recrutamento. 

v) Pediu esclarecimento sobre a origem dos fundos para financiar o processo 
de recrutamento. 

vi) Quis saber também se a Comissão tinha capacidade de recrutar a totalidade 
do pessoal proposto. 

vii) Recordou a decisão do Órgão Político que recomendou que o recrutamento 
na ZCLCA fosse efectuado de forma faseada.  

viii) Pediu igualmente um relatório de progresso na implementação do Limite de 
Perda, uma vez que a sua aplicação excluiu muitos Estados-membros. 

ix) Inquiriu se existiam verbas suficientes nos Fundos de Reserva para apoiar o 
pedido. 
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x) Solicitou também um relatório sobre o número de Estados-membros que 
destacaram pessoal para a ZCLCA, e quantos ainda não destacaram 
pessoal. 

 
Respostas da ZCLCA 

 
14. A ZCLCA respondeu do seguinte modo: 

 
i) Confirmou que era possível recrutar todo o pessoal proposto no prazo de um 

ano. 
ii) Assegurou a reunião que todas as regras e regulamentos que regem o 

recrutamento seriam observados. 
iii) Explicou que a ZCLCA tinha um saldo de 2,9 milhões de USD do último 

orçamento, que poderia ser utilizado para efeitos de novo recrutamento. 
iv) Explicou ainda que a estrutura para a ZCLCA seria financiada pelos Estados-

membros, como é o caso de todos os cargos regulares. 
v) Explicou que todo o recrutamento da ZCLCA foi executado utilizando o novo 

sistema MBRS e informou a reunião que, com o MBRS em vigor, o período 
de recrutamento poderia ser encurtado, o que tornaria possível recrutar todos 
dentro de um ano. 

 
Recomendações/Conclusões 
 
15. A reunião recomendou ao CRP que as poupanças feitas pela ZCLCA em 2021 
fossem reafectadas para efeitos de recrutamento do pessoal- chave, na sequência da 
decisão da Assembleia sobre a necessidade de uma abordagem faseada no 
recrutamento.  
 
16. Solicitou à ZCLCA que reduzisse o número de pessoal a ser recrutado em 2022, 
em conformidade com a decisão da Assembleia sobre a necessidade de uma 
abordagem faseada para o recrutamento. 
 
17. Os 2,9 milhões de dólares provirão da poupança do Fundo de Reserva de 2021 
como ponto de partida para recrutar pessoal, sujeito a alterações de acordo com a 
decisão da Assembleia e disponibilidade de fundos. 

 
G. Orçamento do R10 para o período de Janeiro a Junho de 2022  

 
18. Os Peritos do R10 apresentaram o orçamento suplementar de 566.160 USD. 
 
Comentários da Sessão Conjunta 
 
19. A Sessão Conjunta fez os seguintes comentários e observações: 
 

i) Questionou os elevados custos dos bilhetes nos orçamentos e solicitou a sua 
justificação, considerando que as viagens se realizam dentro de África. 

ii) Solicitou a racionalização do orçamento e constatou que os custos das 
missões em termos de Subsídios de Ajudas de Custo Diárias (DSA) e o 
honorário são elevados e devem ser revistos para um máximo de 7 dias , 
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uma vez que os dias previstos no orçamento foram excessivamente elevados 
para as actividades programadas. 

iii) Pediu que fosse apresentada uma discriminação detalhada e discriminada 
em várias rubricas orçamentais do orçamento de R10  

iv) Pediu esclarecimento sobre o orçamento solicitado, uma vez que os Peritos 
de R10 tinham apenas 5 meses antes do termo do seu mandato. 

 
Respostas dos Peritos de R10  
 
20. O Comité de R10 respondeu como se segue: 
 

i) Explicou que o elevado custo dos bilhetes se devia ao facto de um dos 
Peritos de R10 estar sediado em Londres  

ii) Declarou que a anterior equipa R10 não teve em conta todas as actividades 
orçamentais necessárias para a execução do seu mandato. Justificou a 
reunião de retiro em Banjul para os Peritos do R10, e explicou que não se 
reuniram como equipa durante os últimos 4 meses.  O retiro será importante 
para as deliberações da estratégia do Roteiro do plano de saída e para as 
discussões com o Departamento de RH sobre o trabalho necessário a ser 
concretizado. 

iii) Salientaram a necessidade de revisão do orçamento e de apresentação 
detalhada do orçamento, tal como solicitado pelos Estados-membros. 
 

Recomendações/Conclusões 
 
21. Tomar nota dos comentários e observações da Reunião Conjunta e rever o 
orçamento dos Peritos de R10. 
 
22. A reunião recomendou ao CRP um orçamento suplementar para o R10 no valor 
de 343.554 USD para o período de Janeiro a Junho de 2022.  
 
H. Diversos 

 
23. Nenhum outro assunto foi discutido. 
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