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RELATÓRIO DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO OITAVO COMITÉ ESPECIALIZADO
SOBRE FUNÇÃO PÚBLICA, GOVERNOS LOCAIS, DESENVOLVIMENTO
URBANO E DESCENTRALIZAÇÃO
3 - 5 de Dezembro de 2018
Adis Abeba, Etiópia
1.0
Introdução
1.
O Comité Técnico Especializado da União Africana em Função Pública, Governo
Local, Desenvolvimento Urbano e Descentralização (CTE 8 - UA) realizou a sua Terceira
Sessão Ordinária de 3 a 5 de Dezembro de 2018 na Sede da Comissão em Addis
Abeba, Etiópia.
2.
De acordo com os Artigos 7o, 9o e no 2 do Artigo 17o do Regulamento Interno do
CTE 8, o Departamento dos Assuntos Políticos da Comissão da União Africana, na
qualidade de Secretariado do CTE8-UA, convocou o Oitavo Comité Técnico
Especializado da União Africana de Função Pública, Governo Local, Desenvolvimento
Urbano e Descentralização (CTE 8 - UA) com vista a eleger a nova Mesa do CTE8-UA,
avaliar os progressos registados pela Mesa cessante durante o seu mandato (20172018) e avaliar o ponto de situação da implementação das recomendações da segunda
Sessão Ordinária do CTE8-UA realizada em Adis Abeba, Etiópia, de 7 a 9 de Dezembro
de 2016; deliberar sobre assuntos específicos relativos ao funcionamento dos três (3)
Subcomités do CTE8-UA.
2.0

Participação

3.
A reunião contou com a participação de delegados de 40 Estados-Membros da
União Africana nomeadamente: Argélia, Angola, Benim, Burkina Faso, Burundi,
Camarões, Congo, RDC, Djibuti, Egipto, Etiópia, Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia,
Guiné, Quénia, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, Malawi, Mali, Maurícias, Marrocos,
Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra
Leoa, Saaraui, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia, Togo, Zâmbia, Zimbábue.
(Ver lista detalhada no Anexo 1).
4.
Além destes, estiveram igualmente presentes os parceiros de desenvolvimento do
Sistema das Nações Unidas, nomeadamente UNECA, UN-Habitat, AMDIN e APPAM. A
Reunião contou ainda com a participação de convidados especiais e observadores
dentre os quais académicos e consultores de todo o continente.
Reunião de Peritos - 3 a 4 de Dezembro de 2018
1.

Adopção da Agenda

5.
Depois da deliberação sobre a forma, estrutura, cronograma, conteúdo e
disponibilidade de versões traduzidas da agenda, a delegação da África do Sul
apresentou voto para apresentação que foi secundado pela Namíbia.
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6.
A delegação argelina, por sua vez, realçou que o facto de que a eleição dos
membros da Mesa não foi agendada de modo a ter lugar durante a adopção da agenda
da reunião de peritos, mas, contrariamente, no fim não deve constituir precedência para
futuras reuniões deste CTE. O mesmo se aplica para a adopção da agenda da reunião
ministerial que teve lugar no final da reunião dos peritos.
2.

Cerimónia de Abertura

7.
A Cerimónia de Abertura começou com o discurso do Dr. Khabele Matlosa,
Director de Assuntos Políticos, seguido por palavras de boas-vindas proferidas por Sr.
Abasse Olossoumaré, Director-Geral da Descentralização do Ministério de
Descentralização e Governação Local da República do Benin, em representação do
Presidente da Mesa do CTE 8, e foi orientada por Sr. Calixte Mbari Aristide, Chefe da
Divisão para Democracia, Governação, Direitos Humanos e Eleições, no Departamento
de Assuntos Políticos.
8.
Na sua alocução, o Director dos Assuntos Políticos falou da perspectiva de uma
“África integrada, próspera e pacífica, impulsionada pelos seus próprios cidadãos e
representando uma força dinâmica na arena internacional” com vista a realizar a Agenda
2063 e a Agenda Global 2030 sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Ele destacou o nicho estratégico do CTE8-UA para realizar as aspirações da
Agenda 2063 e os ODS através de prossecução dos termos das suas três principais
vertentes de actuação.
9.
Para ressaltar a importância do CTE 8, ele lembrou a magna reunião que o ano
2018 foi declarado como o “Ano Africano de Combate à Corrupção. Esta luta contra a
corrupção está integrada nas três vertentes de actuação do CTE 8.
10.
Ele reconheceu a contribuição dos parceiros que têm continuado a prestar um
apoio valioso ao CTE 8 desde a sua criação em 2014.
11.
O Dr. Khabele Matlosa admoestou os delegados no sentido de aproveitarem a
oportunidade que a Terceira Sessão Ordinária proporciona para alcançar as metas
estabelecidas para a sessão, reafirmando o compromisso da CUA, na qualidade de
Secretariado, de continuar a prestar apoio ao trabalho do CTE 8. (Ver discurso completo
no Apêndice 2).
12.
O representante do Presidente da Mesa cessante do CTE 8, Sr. Abass
Olossumare, nas suas breves palavras de boas-vindas, recordou a importância do CTE
para o futuro do continente. Agradecendo aos delegados pela oportunidade dada a
Benin de servir como Presidente do CTE 8 no período de 2016-2018, que dele se referiu
com sendo uma "marca de confiança". Ele convidou aos delegados que usassem o
período de tempo destinado a deliberar sobre todos os assuntos, como foi estabelecido
na agenda que ele apresentou para adopção.
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3.

Deliberação
i.

Situação do CTE8 ao Assumir o Actual Mandado

13.
O Sr. Issaka Garba Abdou, Chefe do Secretariado do CTE 8 afirmou que a Mesa
cessante do CTE foi investido em Dezembro de 2016, mas devido a atrasos na entrega
de pastas pela anterior Mesa, a execução das funções da mesa cessante também
atrasou.
14.
A Mesa cessante do CTE 8, durante o seu mandato, foi conferido a seguinte
responsabilidade:


Implementar as recomendações da anterior Mesa do CTE 8;



Desenvolver um plano estratégico para 2019-2020;



Fazer revisão do Regulamento Interno;



Reforçar o secretariado com recursos humanos.

15.
No que diz respeito a Recursos Humanos e ao fortalecimento do Secretariado do
CTE, o Departamento de Assuntos Políticos apresentou uma proposta de estrutura para
a necessidade de funcionários. Em Janeiro de 2018, a estrutura proposta foi submetida
ao Conselho Executivo, que deveria submetê-la à subcomissão responsável pelo
orçamento para que fosse finalizada antes de enviar o relatório ao CRP.
16.

Infelizmente,


O Subcomité não se reuniu conforme tinha sido previsto, a fim de facilitar a
análise da proposta pela Cimeira em Julho de 2018. Portanto, constatou-se
que não se registou nenhum progresso nesta matéria;



Em Outubro de 2018, o Departamento solicitou que o ponto voltasse a ser
apresentado com o objectivo de ser apreciado pela Cimeira dos Chefes de
Estado em Janeiro de 2019.

Destaque dos desafios


O Secretariado tem limitação de mão-de-obra, funcionando com apenas um
funcionário sénior;



A recomendação de transferir todos os funcionários da antiga conferência
ministerial para apoiar o Secretariado ainda não foi executada;



O Secretariado recebe apoio da antigos funcionários das extintas
conferências ministeriais sobre descentralização, governação local e
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habitação e desenvolvimento urbano, respectivamente, dos quais dois
provenientes de Yaoundé e dois outros funcionários destacados pelo
Governo do Quénia;


Quanto às finanças, a Mesa do CTE 8 solicitou a alocação de orçamento
substancial para facilitar a implementação das suas actividades, porém,
recebeu apenas um montante de 500.000 US$ em 2018. No entanto, para o
orçamento de 2019, houve um aumento significativo da alocação orçamental
para o CTE 8 no valor de 1.119.000 US$.

ii.

RELATÓRIO DA MESA DO CTE 8 PARA O PERÍODO DE 2017-2018

Actividades e Realizações
17.
O CTE-UA 8 esforça-se por cumprir o seu mandato e, nesse sentido, organizou e
realizou duas reuniões da sua Mesa, a saber:


A primeira realizou-se em Rabat, Reino do Marrocos de 26 a 29 de Março de
2018 e tinha como objectivo avaliar a operacionalização do CTE 8, fazer
revisão do andamento e os desafios e deliberar sobre assuntos específicos
relativas às actividades dos três subcomités;



A segunda reunião teve lugar de 17 a 19 de Outubro de 2018, em Cotonou,
República do Benim e teve como objectivo avaliar o andamento do roteiro,
avaliar as actividades do CTE 8 e preparar a Terceira Sessão Ordinária.

Outras Actividades organizadas durante o período coberto pelo relatório da Mesa
(2017-2018)
A.

Actividades do Subcomité da Administração e Função Pública
i.

Celebração do Dia Africano da Função Pública (APSD) a nível continental e
nacional, de 21 a 23 de Junho de 2017, em Kigali, Ruanda e em 2018, em
todos os Estados-membros da UA, respectivamente;

ii.

Reunião de Ministros Responsáveis pela Função Pública realizada em 21 de
Junho de 2017 em Kigali, Ruanda, que teve a participação do Quénia,
Etiópia, Guiné, Ruanda, Zâmbia, Namíbia, Uganda;

iii.

Workshop de Adjudicação dos Prémios da AAPSIA realizado de 25 a 26 de
Outubro de 2018 em Pretória, África do Sul;

iv.

Desenvolvimento de directrizes sobre a implementação dos Valores e
Princípios da Administração e Função Pública;
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v.

B.

C.

Estabelecimento da 1ª Conferência dos Estados Partes à Carta sobre os
Valores e Princípios da Administração e Função Pública em 12-13 de
Novembro de 2018, em Nairobi, Quénia.

Actividades do Subcomité de Descentralização e Governação Local
i

Celebração do Dia Africano da Descentralização e Governação Local em
2017 e 2018;

ii

Advocacia para a ratificação da Carta Africana de Valores e Princípios da
Descentralização, Governação Local e Desenvolvimento Local realizada em
Bujumbura, República do Burundi, de 20 a 22 de Novembro de 2017. Nesta
reunião, foram aprovados o roteiro e o mecanismo de monitorização e
implementação da recomendação do programa;

iii

Participação na Cimeira das Autoridades Locais da União Africana e da
União Europeia em 27 de Novembro de 2017, em Abidjan, Cote d’Ivoire;

iv

Iniciou o Processo de operacionalização do Alto Conselho das Autoridades
Locais;

v

Prestação de apoio financeiro do Departamento de Assuntos Políticos ao
escritório do Representante da UA no Mali para a organização de um
seminário sobre descentralização e regionalização em África subordinado ao
tema: implementação do Acordo para a Paz e Reconciliação, realizado em
Bamako, Mali, de 10 a 12 de Abril de 2018.

Actividades do Subcomité de Habitação e Desenvolvimento Urbano
i.

Elaboração de um Quadro Regional de uma Nova Agenda Urbana em África
(NUA);

ii.

Realização de uma reunião de peritos, em Novembro/Dezembro de 2018 na
Cidade do Cabo, República da África do Sul, para analisar o projecto da
Estrutura Regional Harmonizada;

iii.

Organização de um evento paralelo à margem do Fórum Urbano Mundial, na
Malásia, em Fevereiro de 2018 para analisar o conteúdo do projecto do
Quadro Regional Harmonizado;

iv.

Reunião técnica e consultas realizadas em Nairobi em 2018 para determinar
a via a seguir na elaboração de uma lei-modelo/carta sobre valores e
princípios de urbanização sustentável e assentamentos humanos; e
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v.

Reunião regional de peritos e de ministros realizada em Entebbe em
Novembro de 2018, cujo objectivo era validar o projecto do Quadro Regional
Harmonizado.

vi.

Desafios


Escassez de recursos humanos e financeiros;



Atraso no processo de integração de funcionários das antigas
Conferências Ministeriais.

18.
Após a apresentação do Relatório de Actividades da Mesa, os Estados-membros
fizeram as seguintes observações:


Embora reconhecendo os esforços da Mesa cessante para revigorar as
actividades da CTE 8, observou-se que muitas dessas actividades e
iniciativas foram realizadas fora do mandato que lhe foi conferido pelos
Estados-membros. A este respeito, é essencial assegurar que a Mesa
cumpra rigorosamente o seu mandato e que os Estados estejam plenamente
envolvidos nas suas actividades e estejam sempre a par dos
desenvolvimentos relativos à implementação de projectos, programas e
eventos relacionados à CTE 8.

vii. Relatório das Sessões Paralelas dos Três Subcomités
a.

SESSÃO PARALELA DO SUBCOMITÉ SOBRE ADMINISTRAÇÃO E
FUNÇÃO PÚBLICA

19.
O Subcomité sobre Administração e Função Pública reuniu-se, na Sala de
Conferência Média da CUA, com a participação de 18 Estados-membros. O Presidente
da sessão foi Quénia, enquanto o relator foi a Namíbia. As deliberações iniciaram com
análise e adopção da agenda da reunião do Subcomité.
Os documentos usados para esta reunião foram os seguintes:
-

Plano de Trabalho da Administração e Função Pública para 2019-2020;

-

Alteração do Regimento Interno;

-

Guia para as Eleições da Terceira e Subsequentes Mesas do CTE8.

20.
Depois de várias horas de debates, o Relator apresentou as recomendações
saídas das deliberações:
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Recomendações
1.

Os Estados-membros são incentivados a interagir com o Quénia na qualidade de
anfitrião do Dia de África da Função Pública (APSD) a nível continental para 2019.

2.

CUA deve adoptar um mecanismo para divulgar, junto dos Estados-membros,
todos os documentos importantes para a implementação de programas.

3.

As actividades referentes ao plano de trabalho devem ser específicas sobre o
modo como o trabalho será executado, a fim de haver clareza sobre as
obrigações financeiras a nível nacional e da CUA.

5.

A vulgarização dos programas do CTE deve ser harmonizada e feita durante a
maioria das conferências a serem realizadas durante o próximo mandado.
Harmonizar os Prémios Africanos de Inovação na Função Pública, Prémios das
Nações Unidas para a Função Pública e os Prémios da Associação Africana de
Gestão da Inovação da para a Administração Pública (AAPAM) através de
adopção de um convite uniforme e padronizado de documentos de candidatura.
Que o representante da AAPAM e da UNPSDA sejam parte do processo AAPSIA.

6.

7.
8.

Existe igualmente necessidade de melhorar a disseminação de informações
relativas aos vencedores dos prémios para aperfeiçoar a sua replicação. As
instituições governamentais nacionais devem fomentar a concursos nacionais de
inovação para aumentar a conscientização.
b.

Apresentação do Subcomité de Descentralização e Governação Local

21.
As deliberações começaram com a adopção da agenda da estruturada da
seguinte forma:
1.

Apreciação de propostas de programas emblemáticos para a actualização
efectiva do roteiro para 2019-2020.

2.

Propostas de recomendação para a decisão da terceira sessão.

3.

Diversos

22.
Após a apresentação do plano de trabalho do Subcomité de Descentralização e
Governação Local (DGL), os delegados formularam as seguintes recomendações:
(1)

Reforçar a advocacia pela ratificação da Carta junto dos Estados-membros,
para que possa entrada em vigor antes do final de 2019, tomando em
consideração os desafios específicos de cada Estado-membro;

(2)

Nomear um líder africano da descentralização com vista a acelerar o
processo de ratificação da Carta pelos Estados-membros;
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(3)

A Comissão deve solicitar aos Estados-membros que disponibilizem ao
secretariado do CTE 8 uma lista dos pontos focais nacionais da DGL antes
do final do primeiro trimestre de 2019;

(4)

Incluir espaço para a partilha de experiências no programa das sessões do
CTE 8 e nas reuniões do Subcomité de DGL;

(5)

Organizar uma reunião de planificação estratégica, durante o mês de
Fevereiro de 2019, para aperfeiçoar o plano de trabalho do CTE 8 e a sua
estratégia de implementação, de acordo com os programas de trabalho
aprovados pela terceira sessão ordinária do CTE 8;

(6)

Dotar o Subcomité de Descentralização e Governação Local (DGL) com
recursos suficientes para a implementação das suas actividades;

(7)

Acelerar a revisão do Regulamento Interno com vista a incluir, inter alia, a
criação de um órgão de coordenação de cada Subcomité, tendo em conta a
experiência de outros CTE-UA;

(8)

Integrar a estruturação do Secretariado da CTE-UA 8 no
processo
da
reforma em curso na UA, tendo em conta as especificidades de cada um dos
subcomités;

(9)

Celebrar acordos de parceria com instituições ou organizações
internacionais no mesmo domínio de competência que o Subcomité de DGL,
assegurando que a escolha seja feita sobre os potenciais Parceiros Técnicos
e Financeiros (PTF) cuja intervenção esteja em conformidade com o Acto
Constitutivo da UA, Agenda 2063, bem como outras decisões e documentos
fundamentais da UA;

(10) Acelerar o processo de operacionalização do Alto Conselho de Autoridades
Locais (HCLA) através da implementação da Decisão 993 do Conselho
Executivo e apresentar relatório à sua sessão em Junho de 2019; Além
disso, elaborar o estatuto e mandato da HCLA e submetê-lo aos órgãos
deliberativos da UA durante o primeiro semestre de 2019.
(11) Incentivar os Estados-membros a fortalecer ainda mais a autonomia
financeira das suas autoridades locais.
(12) Solicitar a convocação de uma reunião do Subcomité para avaliar a
implementação dos programas antes da sessão ordinária do CTE 8;
(13) Quantificar o plano estratégico junto das estruturas relevantes, com vista à
sua integração no processo orçamental da Comissão.
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(14) Solicitar ao Departamento de Assuntos Políticos que apresente aos Estadosmembros o orçamento necessário para a implementação do plano de
trabalho do Subcomité de DGL, com vista que possam fazer estimativas
orçamentais para o CTE 8.
23.
Além disso, os participantes trocaram informações e pontos de vista sobre a
composição da Mesa do Subcomité de Descentralização e Governação Local e sobre a
parceria com as Cidades e Governos Locais Unidos de África (CGLU África).
24.
Sobre a composição da Mesa do Subcomité de DGL, os participantes
concordaram em aguardar a eleição dos membros da Mesa do CTE-UA 8 antes de
avançar com composição desta estrutura durante a sessão plenária e, se for possível, e
caso contrário, o DAP pode fazer consultas junto dos Estados-membros;
25.
No que diz respeito à parceria com a UCLG África, é necessário que o Subcomité
de Descentralização e Governação Local tenha parceiros estratégicos. Informou-se que
a ideia de parceria UCLG-África estava a ser considerada pelo Departamento dos
Assuntos Políticos, em colaboração com outros departamentos relevantes da Comissão
da UA. Foi relatado que uma parceria com a UCLG-África está sendo estudada pelo
Departamento de Assuntos Políticos em colaboração com outros departamentos
relevantes da Comissão da UA. A este respeito, solicitou-se que haja respeito rigorosos
dos princípios, metas e objectivos do Acto Constitutivo, bem como das decisões e
regulamentos da UA.
c.

Relatório do Subcomité sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano

26.

A reunião começou com a adopção da Agenda que ficou da seguinte forma:
1.

Análise do plano de trabalho do Subcomité para 2019-2020.

2.

Informação sobre o Quadro Regional Harmonizado para a Implementação da
Nova Agenda Urbana.

3.

Consultas sobre possível Comemoração do Dia Africano do Habitat.

4.

Propostas para inclusão na decisão do CTE 8.

5.

Propostas sobre os representantes do Subcomité na Mesa do CTE.

6.

Comité do Subcomité de Coordenação (Mesa)

7.

Diversos

27.
Em relação ao Plano de Trabalho para 2019-2020, a reunião aprovou-o com as
suas respectivas emendas.
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28.
No que diz respeito ao Quadro Regional, este foi aprovado e recomendado para
aprovação pelo CTE 8.
29.
No que tange a Comemoração do Dia Africano do Habitat, a proposta foi
aprovada e recomendado que se observe a data.
30.

A reunião propôs a inclusão na Decisão do CTE 8 das seguintes recomendações:
a)

Quadro Regional Harmonizado para a Implementação da Nova Agenda
Urbana:


Aprovar o Quadro;



Exortar os Estados-membros a participarem efectivamente na sua
implementação, monitorização, avaliação e apresentação de relatórios;

b)

A comemoração do Dia Africano do Habitat foi aprovada;

c)

Aceleração de elaboração da Lei-Modelo como ponto de entrada para uma
Carta da União Africana sobre os Valores e Princípios do Desenvolvimento
Sustentável e Assentamentos Humanos Urbanos;

d)

Mobilização de recursos para funcionamento eficaz do CTE 8 e dos seus
Subcomités;

e)

Revisão do Regulamento Interno do CTE 8 para fortalecer o funcionamento
dos Subcomités;

f)

Aprovar o Plano de Trabalho do HUD para 2019-2020;

g)

De acordo com o número 2 do Artigo 5o do Regulamento Interno do CTE 8,
concordar na constituição de Equipa Directora Ministerial do Subcomité de
Assentamento Humano e Desenvolvimento Urbanos, composta da seguinte
forma;

h)

Representantes do Subcomité HUD na Terceira Mesa do CTE 8 – conferiram
o mandato ao Presidente do Subcomité de Assentamentos Humanos e
Desenvolvimento Urbanos para consultar os representantes do HUD da
África Central sobre a Presidência do Subcomité. Quanto à Presidência da
Mesa do CTE 8, o grupo da África Austral foi solicitado a fazer consultas e
informar o plenário sobre o resultado alcançado;

i)

Questões institucionais:
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a.

Recursos Humanos - implementar a Decisão de Brazzaville sobre a
integração dos funcionários das unidades de coordenação dos
Subcomités na estrutura da CUA;

b.

Parcerias com UCLGA e outros parceiros técnicos fora dos órgãos da
UA e das instituições das Nações Unidas, etc. - Assegurar que as
parcerias conduzidas pelo Subcomité com organizações, excepto com
órgãos da UA e da ONU, sejam conduzidas com o envolvimento dos
Estados-membros e em conformidade com o Acto Constitutivo da UA,
os documentos estatutários e as decisões relevantes da Conferência da
UA, bem como com Agenda 2063, particularmente no que diz respeito a
actividades que incluem a elaboração de documentos e a organização
de quaisquer outras actividades pelo Subcomité. A este respeito, a
mesa deste Subcomité deve conduzir os seus trabalhos de acordo com
as disposições do regulamento interno do CTE 8, que estabelece que o
órgão age em nome dos Estados-membros, assegurando seu
envolvimento total.

DIVERSOS
31.
Em relação à apresentação feita por Senegal sobre a FAMHUD, a reunião
concordou que a equipa de director considerasse a proposta do Senegal com vista à
criação de sinergias entre o CTE 8 e a FAMHUD e que o relatório e o roteiro da reunião
da FAMHUD realizada em Dacar devem ser divulgados para fins informativos.
32.
A declaração, as respostas e garantias fornecidas pelo Representante do
Departamento de Assuntos Políticos sobre o procedimento seguido pela Comissão da
União Africana e as salvaguardas observadas antes da conclusão de parcerias com
potenciais parceiros nos domínios de competência da CTE 8 não foram disponibilizadas.
viii. Processo de Eleições
33.
Depois das devidas consultas entre os Estados-membros e sub-regiões, foram
feitas as seguintes nomeações seguindo o guia para
Eleições da Terceira e
subsequentes Mesas do CTE 8, apresentadas pela Conselheira Jurídica da Comissão.
34.

As nomeações foram as seguintes:
CARGO
Presidente

PAÍS
Lesoto

REGIÃO
África Austral

1o Vice-Presidente

Marrocos

África do Norte

2o Vice-Presidente
3o Vice-Presidente

Tanzânia
Burundi

África Oriental
África Central

Relator

Níger

África Ocidental

SECTOR
Habitação e Desenvolvimento
Urbano
Descentralização e Governação
Local
Administração e Função Pública
Habitação e Desenvolvimento
Urbano
Administração e Função Pública
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35.
Não obstante, os membros presentes notaram que a maioria dos ministros
nomeados não estava presente.
4.

ENCERRAMENTO

36.
Ao encerrar a reunião de peritos, o Sr. Calixte Aristide Mbari agradeceu a todos os
participantes pelo seu trabalho árduo e pela compreensão ao longo do tempo que as
reuniões duraram. Pediu desculpas pelos problemas logísticos encontrados e que
atrasaram algumas deliberações. Prometeu que se ira aumentar esforço no sentido de
minimizar situações idênticas no futuro.
Por sua vez, o Sr. Abasse Olossoumare, Presidente da reunião de peritos,
expressou a sua profunda gratidão pela confiança depositada nele. Agradeceu aos
peritos que trabalharam arduamente para elaborar um projecto de declaração a ser
apresentado aos ministros como guia para o nova e terceira Mesa do CTE durante o seu
próximo mandato. O Sr. Olossoumare formulou votos a todos os participantes vindo do
exterior de uma boa viagem de regresso aos seus países.
3o Dia - Reunião Ministerial
5 de Dezembro de 2018
1.

Abertura
i.

Discursos de Abertura

37.
A sessão de abertura começou com uma breve apresentação de dignitários
presentes feita por Sr. Calixte Mbari Aristide, Chefe de Divisão do Departamento de
Assuntos Políticos. Ele deu boas-vindas à S.E Sra. Minata Cessouma Samate,
Comissária para os Assuntos Políticos da Comissão da UA e ao Presidente cessante do
CTE-UA 8, Sr. Barnabe Z. Dassigli, Distinto Ministro da Descentralização e Governação
Local da República do Benin.
38.
A Comissária para os Assuntos Políticos da Comissão da União Africana, Sra.
Samate, no seu discurso de abertura, deu as boas-vindas a todos os Ministros e
Delegados que dedicaram tempo das suas agendas sobrecarregadas para participar na
reunião que tinha começado com a reunião de Peritos que decorreu de 3 a 4 de
Dezembro. Ela sublinhou a importância destas reuniões do CTE 8 uma vez que "assinala
o fim do mandato da Mesa cessante" que, segundo observou, foi “executado com
profissionalismo".
39.
De seguida ela enumerou as tarefas perante os ministros e delegados, dentre as
quais o seguinte:
-

Uma oportunidade para analisar o balanço;
Assegurar que o plano de trabalho considere os elementos do primeiro plano
decenal da implementação da Agenda 2063;
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-

Eleger uma nova Mesa para próximo período de 2019-2020;
Procurar adoptar uma estratégia de mobilização de recursos para o CTE 8; e
Apresentar os prémios da AAPSIA.

40.
Ela saudou os delegados e mencionou à reunião que a nova Mesa estaria a iniciar
o exercício das suas actividades simultaneamente com o início do Programa da Nova
Agenda Urbana (NUA). Observou que África é o líder na preparação de um quadro
regional para NUA que foi validado em Entebbe.
41.
Mais adiante, ela agradeceu ao Secretariado pelo apoio que presta ao CTE 8
apesar de desafios que enfrente no que diz respeito a poucos recursos financeiros e
humanos.
42.
Ela pediu desculpas pela preparação tardia de documentos de trabalho e
prometeu que as reuniões subsequentes não sofrerão tais falhas.
43.
O Presidente da Mesa do CTE 8 (2016-2018) deu as boas-vindas a todos os
ministros e delegados presentes pela sua prontidão para honrar o convite para tomar
parte nas actividades do CTE 8.
44.
Recordando os sucessos dos CTE, ele observou que a maioria dos países
africanos registou progressos louváveis ao nível de administração, política, economia,
social e cultural. Estes progressos notáveis podem ser vistos na adopção da agenda de
descentralização desde os anos 2000; a realização regular de eleições nacionais, o que
promovem normas democráticas dirigidas pelos cidadãos; a transferência de
competências que visa facilitar a realização dos ODS; e a afirmação da identidade em
culturas regionais e transnacionais.
45.
Falando sobre as dificuldades vividas pelo CTE 8, realçou a necessidade de
capacitar suficientemente o Secretariado com recursos humanos que possam permitir
exercer as suas responsabilidades de forma eficiente.
46.
Como um caminho a seguir, ele referiu-se ao trabalho que existe de produzir e
distribuir os seguintes documentos:
-

Carta sobre Valores e Princípios da Administração e Função Pública;

-

Carta sobre os Valores e Princípios da Descentralização e Governação
Local;

-

Carta sobre os Valore e Princípios da Habitação e Desenvolvimento Urbano;

47.
Solicitou aos Estados-membros para que façam esforço de adoptar e ratificar
estes documentos acima referidos.
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48.
Agradecendo ao Departamento dos Assuntos Políticos pelo seu apoio ao CTE 8,
ele incentivou-o a garantir a criação de sinergia e interacção na elaboração de um
programa estratégico; priorizar as actividades que serão submetidas à Comissão;
reforçar sinergias entre os vários órgãos da CUA; assegurar o acompanhamento e a
preparação de acções para a implementação do plano de acção estratégico.
49.
Ele instou os ministros e delegados presentes para que se guiassem pela visão
estratégica da CUA, conjugada com o roteiro para a realização das metas da Visão das
Agendas 2063, 2030 sobre ODS e da Nova Agenda Urbana, no percurso para realizar os
objectivos estabelecidos para os três dias da reunião.
2.

Aprovação do Projecto da Agenda

50.
A Agenda foi aprovada e os membros da nova Mesa eleita 2019 - 2020 foram
convidados a liderar as deliberações.
3.

Eleição da Mesa

51.
Depois de dois dias de consultas e deliberações, sob orientação e
esclarecimentos do Gabinete do Conselheiro Jurídico, os Ministros nomearam membros
para preencher os assentos vagos na Mesa do CTE 8 para o período de 2019-2010.
52.
As seguintes nomeações foram aceites e aprovadas pelos ministros e delegados
presentes:
CARGO
Presidente

PAÍS
Lesoto

REGIÃO
África Austral

1oVice-Presidente

Marrocos

África do Norte

2o Vice-Presidente
3o Vice-Presidente

Tanzânia
Burundi

África Oriental
África Central

Relator

Níger

África Ocidental

SECTOR
Habitação e Desenvolvimento
Urbano
Descentralização e Governação
Local
Administração e Função Pública
Habitação e Desenvolvimento
Urbano
Administração e Função Pública

53.
Não obstante, os membros presentes notaram que a maioria dos ministros
nomeados não estava presente.
54.
Os delegados observaram que o envio de uma nota verbal para uma reunião tão
importante não era suficiente, pois não transmite a importância que reunião tem. Deste
modo, recomendou-se que, após essa nota verbal, se enviasse uma carta-convite
dirigida aos actores principais e que houvesse um acompanhamento adequado para se
garantir uma participação plena. Como os delegados da Namíbia, do Senegal, Sudão
observaram, todos concordaram que, se isso não for feito, poderia desencorajar outros
delegados de participar nas reuniões, considerando que para os Estados-membros
enviarem os seus representantes para reuniões subsequentes lhes custa muito dinheiro.
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55.
A Comissária, na sua resposta, assegurou aos delegados presentes que todas as
observações serão acauteladas, no entanto, confirmando que apenas um funcionário do
departamento está a trabalhar no apoio às actividades do CTE 8.
4.

Apreciação do Relatório da Reunião de Peritos

56.
Dado que o relatório da reunião de peritos não estava disponível, a delegação
argelina propôs, no momento das deliberações, deixar com a nova Mesa a tarefa de
assegurar a sua elaboração e apresentação aos Estados-membros.
5.

Apreciação do Projecto de Declaração de Adis Abeba

57.
O Projecto da Declaração de Adis Abeba, recomendado pela Reunião de Peritos,
foi projectado na tela e lido. Subsequentemente, a delegação da África do Sul, apoiada
por Sudão, Senegal e Gabão, propôs a sua adopção sem mais alterações.
58.
Consequentemente, o documento foi adoptado como documento oficial da
Reunião de Ministros. (Vide a Declaração de Adis em anexo).
6.

ENCERRAMENTO

59.
A Comissária do DAP agradeceu a todos os delegados presentes e felicitou a
nova Mesa, instando-os a "fazer o seu melhor para fortalecer o Secretariado dentro dos
limites quanto aos recursos disponíveis".
60.
Os delegados da África do Sul, Argélia e Mali, felicitaram a nova Mesa,
prometendo o seu apoio durante o seu mandato.
61.

Como via a seguir, os delegados fizeram as seguintes recomendações:
-

O Departamento dos Assuntos Políticos deve incluir as actividades do CTE
no seu plano de trabalho e orçamento e comunicar aos Estados-membros, a
fim de permitir que governos nacionais, através das suas embaixadas,
financiem peritos com capacidade de contribuir significativamente nas
deliberações;

-

Que as datas para a realização das sessões ordinárias do CTE 8 sessões
ordinárias sejam revistas para evitar que entrem em conflito com as
actividades de fim do ano e os processos de planificação e orçamento dos
Estados-membros;

-

Que haja preparativos prévios, os documentos sejam compilados e
traduzidos em todas as línguas de trabalho antes das reuniões;

-

Os membros da nova Mesa fizeram os seus primeiros comentários de
aceitação do mandato.
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62.
Depois destas recomendações, o novo Presidente da Mesa do CTE 8 anunciou o
fim da reunião após um apelo da Namíbia. Ele agradeceu a todos os delegados e
representantes pela eleição da nova Mesa e prometeu assegurar que todas as
recomendações, declarações feitas durante a reunião de três dias sejam implementadas.
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Declaração do CTE-UA 8 de Adis Abeba de 2018
Nós, Membros do Comité Técnico Especializado da União Africana em Função Pública,
Governação Local, Desenvolvimento Urbano e Descentralização, reunidos em Terceira
Sessão Ordinária em Adis Abeba, República Federal Democrática da Etiópia, de 3 a 5
de Dezembro de 2018;
Reafirmando as decisões da Primeira e Segunda Sessões Ordinárias do CTE 8;
Saudando a CUA pela disponibilização de recursos para as actividades do CTE 8;
Notando a necessidade de atribuir recursos adequados para permitir que o CTE 8
exerça o seu mandado de forma eficaz;
Reconhecendo a necessidade de reforçar o Secretariado do CTE 8;
Saudando os Subcomités por implementar os seus respectivos programas de forma
eficaz no âmbito do CTE 8;
Cientes da recente decisão dos Chefes de Estado e de Governo sobre as Reformas da
União Africana na 11a Sessão Extraordinária da Cimeira da União Africana realizada em
Adis Abeba, etiópia, no dia 18 de Novembro de 2018:
1.

Expressamos a nossa profunda gratidão e apreço ao Povo e Governo da
República Federal Democrática da Etiópia por acolher a Terceira Sessão
Ordinária do CTE 8 da União Africana em Função Pública, Governação Local,
Desenvolvimento Urbano e Descentralização.

2.

Elogiamos Secretariado do CTE 8, o Departamento para os Assuntos Políticos
da Comissão da União Africana (CUA), por criar condições para o
desenvolvimento normal das actividades do CTE 8.

3.

Saudamos a Mesa cessante pela coordenação eficaz do trabalho do CTE 8
durante os últimos dois anos.

4.

Elegemos os membros da Terceira Mesa do CTE 8, composta da seguinte
maneira:
Cargos
Presidente
1o Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
3o Vice-Presidente

Relator

Subcomités do CTE
Desenvolvimento
Urbano
e
assentamentos Humanos
Descentralização e governação
Local
Administração e Função Pública
Desenvolvimento Urbano e
assentamentos
Humanos
Administração e Função Pública

Regiões
África Austral

Países
Lesoto

África do Norte

Marrocos

África Oriental
África Central

Tanzânia
Burundi

África Ocidental

Níger
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5.

Decidimos que o 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes da Mesa do CTE 8 sejam os
Presidentes dos Subcomités de Descentralização, Função Pública,
Desenvolvimento Urbano e Descentralização, respectivamente.

6.

Exortamos o DAP/CUA para que, à luz das reformas em curso na União Africana,
proponha uma estrutura apropriada do Secretariado do CTE 8 (tomando em conta
as especificidades de cada um dos Subcomités) à Equipa de Reforma da UA para
análise e incorporação na proposta para a estrutura geral da CUA que será
apresentada para aprovação pelos órgãos deliberativos em Junho de 2019.

7.

Decidimos ainda iniciar o processo de revisão do Regulamento Interno do CTE 8
para que este e os seus Subcomités possam executar com mais eficácia as
actividades;

8.

Solicitamos a CUA para, em colaboração com as principais instituições
parceiras, incluindo a ECA e a ONU-Habitat, para darem os seus subsídios ao
CTE 8 na estratégia global de mobilização de recursos da CUA.

9.

Instamos os Estados-membros para que constituam uma equipa focal nacional
de alto nível, em conformidade com a Declaração do CTE 8 de Brazzaville;

10.

Solicitamos igualmente à Mesa do CTE 8 para preparar as Directrizes
necessárias para a operacionalização destas equipas focais nacionais e submeter
aos Estados Partes;

11.

Solicitamos à CUA para acelerar o desenvolvimento de uma Carta da União
Africana sobre os Valores e Princípios do Desenvolvimento Urbano e de
Assentamentos Humanos Sustentáveis a ser apresentada à apreciação dos
Estados-membros;

12.

Solicitamos também à Comissão para agilizar o processo de operacionalização
do Alto Conselho de Autoridades Locais (HCCL) através da implementação da
Decisão 993 do Conselho Executivo de Janeiro de 2018 e apresentar relatório à
Sessão do Conselho Executivo de Junho de 2019 e solicitamos a CUA para
iniciar o processo de elaboração dos Estatutos e do Mandato do Alto Conselho de
Autoridades Locais para submeter à apreciação e aprovação dos órgãos
deliberativos da UA.

13.

Apelamos à União Africana para atribuir orçamentos adequados para o trabalho
do CTE 8;

14.

Solicitamos igualmente o fortalecimento de advocacia pela ratificação da Carta
sobre os Valores e Princípios de Descentralização tomando em consideração os
desafios nesta matéria e nomear um líder para promover a descentralização
africana de modo a acelerar o processo de ratificação da Carta;
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15.

Aprovamos o plano de trabalho do CTE 8 para o período de 2019-2020 e
solicitamos à CUA para, em colaboração com as principais instituições parceiras,
facilitar a sua implementação efectiva e execução do mandato do CTE 8 a
apresentar regularmente à Mesa e aos Estados-membros;

16.

Endossamos o Quadro Regional Harmonizado para a Implementação da Nova
Agenda Urbana em África;

17.

Exortamos os Estados-membros a participarem efectivamente na implementação
do Quadro Regional Harmonizado para a Implementação da Nova Agenda
Urbana em África, bem como no seu mecanismo de monitorização e
apresentação de relatórios;

18.

Decidimos celebrar o Dia de África de Urbanização e solicitamos ao DAP da
Comissão da União Africana para, em consulta com os Estados-membros e o
ONU-Habitat, facilitar a implementação da presente decisão;

19.

Saudamos o CTE 8 por elaborar Directrizes para a Implementação da Carta
Africana sobre Valores e Princípios da Administração e Função Pública e
exortamos os Estados-membros que ratificaram a Carta para implementá-la e
apresentar os respectivos relatórios de progresso, e apelamos os Estadosmembros que ainda não o fizeram, a ratificarem a Carta;

20.

Reconhecemos e saudamos o CTE 8 por criar a Conferência dos Estados Partes
à Carta de Valores e Princípios da Administração e Função Pública;

21.

Incentivamos os Estados-membros a participar nos Prémios de Inovação da
Função Pública em (AAPSIA) em 2020 e exortamos a CUA para garantir que a
comunicação sobre o Prémio de Inovação da Função Pública seja enviada a
todos os Estados-membros atempadamente e em todas as línguas de trabalho da
União Africana;

22.

Exortamos os Estados-membros a participar na celebração do Dia Africano da
Função Pública em Junho de 2019 e Junho de 2020;

23.

Decidimos que os subcomités se reúnam pelo menos uma vez bienalmente;

24.

Solicitamos ao Presidente do CTE 8 da UA que submeta a presente Declaração
aos Órgãos Deliberativos da União Africana para a apreciação.

25.

Decidimos realizar a Quarta Sessão Ordinária do CTE 8 em 2020.
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