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RELATÓRIO DO COMITÉ DOS QUINZE (15) MINISTROS DAS FINANÇAS (F15) 

SOBRE O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 

 

I. INTRODUÇÃO 

1. De acordo com a Decisão Assembly/AU/Dec.687 (XXX) da Conferência dos 
Chefes de Estado e de Governo, que mandatou o F15 a analisar o orçamento e fazer 
recomendações antes da sua apreciação pela sessão conjunta dos ministros das 
finanças e dos Conselho Executivo, do Comité dos Quinze Ministros das Finanças (F15), 
reuniu-se a 27 de Junho de 2018, em Nouakchott (Mauritânia), para analisar o projecto 
de orçamento da União Africana para o Exercício de 2019. 

2. O F15 analisou os seguintes pontos: 

a. Adopção do Relatório e Comunicado sobre a reunião do F15, realizada em 
Adis Abeba, a 3 de Maio de 2018; 

b. Análise do projecto de orçamento da União Africana para o exercício de 
2019; 

c. Análise dos projectos de recomendações sobre o orçamento para o exercício 
de 2019. 

3. O F15 adoptou o relatório da reunião do F15 realizada em Adis Abeba, sujeito a 
algumas alterações e analisou os dois pontos restantes pontos da agenda, apresentados 
a seguir no presente relatório. 

II. ANÁLISE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 

4. O F15 enfatizou a necessidade da Comissão reforçar os seus mecanismos e 
processos de coordenação e controlo na elaboração do orçamento, a fim de alcançar um 
orçamento credível, com impacto e alinhado às prioridades continentais, para o benefício 
dos cidadãos. 

5. O F15 exorta a Comissão a cumprir plenamente com as melhores práticas na área 
de processos financeiros e orçamentais que resultam numa melhor prestação de contas, 
transparência e probidade na gestão dos recursos da União. 

6. O F15 reconhece o importante passo dado pela Comissão na aplicação das regras 
de ouro, conforme aprovados pela Conferência, particularmente pela consideração de 
uma linha de base e o estabelecimento do limite máximo orçamental. 

7. Pela primeira vez, o orçamento da União foi analisado numa sessão conjunta, 
constituída pelo: 
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i) Subcomité do CRP de Supervisão e Coordenação Geral de Questões 
Administrativos, Orçamentais e Financeiras (GSCBFAM); 

ii) Subcomité de Programas e Conferências (CPC); e 

iii) Técnicos do Comité dos Quinze Ministros das Finanças (F15T). 

8. As sessões iniciaram em Adis Abeba, de 14 de Maio – 24, 28 – 31 de Maio, 7 – 9 
de Junho de 2018 e foram concluídas a 26 de Junho de 2018, em Nouakchott, Mauritânia. 

9. O orçamento proposto analisado pelo CRP para o exercício de 2019 é estimada 
em 12% inferior ao orçamento aprovado para o exercício de 2018, e dividido da seguinte 
forma: 

i) Orçamento Operacional: 158.459.118 $EU, a ser financiado pelos Estados-
membros; 

ii) Orçamento de Programas: 249.757.079 $EU, a ser financiado da seguinte 
forma: 

 110.257.890 $EU, das contribuições voluntárias dos Estados-membros; 

 139.499.189 $EU, a serem solicitados dos parceiros internacionais; e 

iii) Operações de Apoio à Paz: 273.269.140 $EU, a ser financiado da seguinte 
forma: 

 11.328.753 $EU, das contribuições voluntárias dos Estados-membros; 

 261.940,387 $EU, a serem solicitados dos parceiros internacionais 
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III. RECOMENDAÇÕES  

10. O Comité das Quinze (15) Ministros das Finanças analisou ainda o relatório da 
sessão conjunta e reafirma o seguinte: 

i) SOLICITA à Comissão a iniciar urgentemente uma auditoria do PAP e 
suspender a disponibilização do orçamento do PAP para o exercício de 2019 
até o término do exercício de auditoria. SOLICITA IGUALMENTE a 
suspensão dos processos de despedimentos do pessoal até que a auditoria 
seja concluída; 

Operating 

Budget
Programs

Total 

Assessment
Operating Programs Total Operating Programs Total

AUC 107,611,392   81,069,106     188,680,498   94,112,433          94,112,433     107,611,392     175,181,539     282,792,931   

PAP 11,749,132     6,290,983        18,040,115     470,000               470,000           11,749,132       6,760,983         18,510,115     

AfCHR (The Court) 7,987,200        5,058,246        13,045,446     947,446               947,446           7,987,200          6,005,691         13,992,891     

ACHPR (The Commission) 4,778,973        1,539,000        6,317,973        707,138               707,138           4,778,973          2,246,138         7,025,111        

ECOSSOC 2,246,004        1,771,000        4,017,004        -                         -                    2,246,004          1,771,000         4,017,004        

NEPAD 10,633,354     2,700,000        13,333,354     22,200,000          22,200,000     10,633,354       24,900,000       35,533,354     

AUCIL 465,149           -                    465,149           341,731               341,731           465,149             341,731             806,880           

Advisory Board on Corruption 1,627,858        1,433,797        3,061,655        -                         -                    1,627,858          1,433,797         3,061,655        

Peace & Security Council -                    1,421,594        1,421,594        -                         -                    -                      1,421,594         1,421,594        

ACERWC 291,821           86,494              378,315           502,787               502,787           291,821             589,281             881,102           

SPECIALIZED OFFICES -                    -                    -                      -                    

AFREC 1,275,699        -                    1,275,699        -                         -                    1,275,699          -                      1,275,699        

IPED 681,891           -                    681,891           -                         -                    681,891             -                      681,891           

CIEFFA 716,656           -                    716,656           -                         -                    716,656             -                      716,656           

PAU 2,821,977        1,338,718        4,160,695        12,048,462          12,048,462     2,821,977          13,387,180       16,209,157     

AIR 874,978           874,978           1,352,708            1,352,708        874,978             1,352,708         2,227,686        

ACDC 6,562,642        6,562,642        6,816,484            6,816,484        -                      13,379,126       13,379,126     

AOSTI 916,272           -                    916,272           -                         -                    916,272             -                      916,272           

AFRIPOL 948,450           -                    948,450           -                         -                    948,450             -                      948,450           

APRM 1,149,199        986,311           2,135,510        -                    1,149,199          986,311             2,135,510        

SPORT COUNCIL 1,683,113        1,683,113        -                    1,683,113          -                      1,683,113        

TOTAL before PSOs  158,459,118  110,257,890  268,717,009                   -       139,499,188  139,499,188    158,459,118   249,757,079  408,216,197 

-17% -28% -20%

Ratio operational & programs 
59% 41% 100% 0% 100% 100% 39% 61% 100%

% of funding on total budget

PEACE OPERATIONS

AMISOM 9,727,500        9,727,500        243,430,467     4,070,000            247,500,467   243,430,467     13,797,500       257,227,967   

MNJTF 716,140           716,140           6,445,260          6,445,260        6,445,260          716,140             7,161,400        

LRA -                    73,265               73,265              73,265                -                      73,265              

HRMOM 885,112.80     885,113           7,921,395          7,921,395        7,921,395          885,113             8,806,508        

Total Peace Support                  -      11,328,753    11,328,753   257,870,387         4,070,000  261,940,387    257,870,387     15,398,753  273,269,140 

TOTAL  158,459,118  121,586,643  280,045,761   257,870,387     143,569,188  401,439,575    416,329,505   265,155,832  681,485,337 

118% -55% -12%

Ratio operational & programs 57% 43% 100% 64% 36% 100% 61% 39% 100%

% of funding on total budget

EXCLUDING PSO

INCLUDING PSO

100%59%42%

66% 34% 100%

Organs
Member States Partners Total Budget 2019



EX.CL/1094(XXXIII) 
Pág. 4 

 

ii) APELA à Comissão a realizar uma revisão da estrutura organizacional e 
instituir uma auditoria independente do seu quadro de pessoal (para o pessoal 
em regime regular e de curto prazo), a fim de resolver as questões de 
duplicações, sobreposições funcionais, confirmar a sua relevância e dimensão 
da massa salarial, entre outras, e apresentar um relatório em Janeiro de 2019; 

iii) SOLICITA que seja realizada uma auditoria do desempenho da execução 
orçamental à todos os Departamentos e Órgãos, e apresentar um relatório em 
Janeiro de 2019; 

iv) SOLICITA que a sessão de análise do orçamento para o exercício de 2020, e 
para os exercícios subsequentes, inicie com a apresentação dos relatórios de 
auditoria interna e de desempenho para tomada de decisão apropriada antes 
da apreciação do orçamento; 

v) SOLICITA que a sessão de análise do orçamento para o exercício de 2020, e 
para os exercícios subsequentes, inicie com a análise do documento-quadro 
orçamental (BFP) e do limite máximo orçamental pela relevante Sessão 
Conjunta dos Subcomités do CRP de Supervisão e Coordenação Geral de 
Questões Administrativas, Orçamentais e Financeiras, de Programas e 
Conferências, bem como de Peritos do Comité F15. O limite máximo 
orçamental final e o BFP serão então comunicados a todos os Departamentos 
e Órgãos mediante uma circular para a elaboração do orçamento; 

vi) APELA à Comissão a instituir uma auditoria independente ao Fundo de 
Reserva, a fim de estabelecer uma linha de base a partir da qual monitorizar 
a sua gestão e utilização; 

vii) SOLICITA AINDA à Comissão a presentar propostas, como parte do processo 
orçamental, sobre a utilização dos recursos excedentários do Fundo de 
Reservas; 

viii) SOLICITA à Comissão a analisar e aprovar as propostas orçamentais sujeitas 
a critérios definidos antes de submeter o projecto de orçamento aos relevantes 
Subcomités do PRC e ao Comité Técnico do F15; 

ix) SOLICITA ao Gabinete do Vice-Presidente (BDCP) a garantir a revisão, 
reforço e aplicação do sistema de gestão de desempenho; 

x) INSTRUI a Comissão a implementar, imediatamente, a Decisão do Conselho 
Executivo EX.CL/Dec.815(XXV) relativa ao incumprimento; 

xi) SOLICITA à CUA a cumprir a Decisão do Conselho Executivo, 
EX.CL/Dec916(XXVIII), relacionada com a apresentação de relatórios 
trimestrais sobre a execução orçamental, e SOLICITA IGUALMENTE à 
Sessão Conjunta dos Subcomités do CRP de Supervisão e Coordenação 
Geral de Questões Administrativas, Orçamentais e Financeiras, de Programas 
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e Conferências, bem como de Peritos do Comité F15, a rever trimestralmente 
a execução orçamental da União; 

xii) RECOMENDA que todos os recursos mobilizado para a União sejam 
centralizados no Departamento de SPPMERM da Comissão da CUA; 

xiii) RECOMENDA que seja estabelecida uma matriz de monitorização das 
decisões, para fazer o acompanhamento do estado de implementação de 
todas as recomendações e decisões da Sessão Conjunta dos Subcomités do 
CRP de Supervisão e Coordenação Geral de Questões Administrativas, 
Orçamentais e Financeiras e de Programas e Conferências e de Peritos 
Técnicos do Comité dos Quinze Ministros das Finanças (F15); 

xiv) RECOMENDA que todas as propostas de decisões apresentadas à 
Conferência e ao Conselho Executivo devem indicar as implicações 
financeiras e avaliação da duplicação de tarefas em todos os Departamentos 
e Órgãos; 

xv) RECOMENDA a reconstituição e reconfiguração do Comité Ministerial sobre 
a Escala de Avaliação para incluir o Comité dos Quinze Ministros das 
Finanças (F15). 

xvi) FELICITA a Comissão para a aplicação de algumas das regras de ouro para 
o processo de 2019 orçamento e SOLICITA que as restantes regras sejam 
implementadas na íntegra até 2020; 

xvii) REITERA o apelo à Comissão para agilizar as reformas orçamentais e 
financeiros em curso para garantir que haja priorização, concentração nos 
resultados concentrar orçamentos, utilização prudente dos recursos, e 
resolver as questões de pessoal desequilíbrio. 

IV. OUTRAS QUESTÕES 

11. O F15 analisou outras questões relacionadas com o reforço da gestão financeira 
e tomou nota das sugestões e recomendações construtivas feitas pelos Estados-
membros, incluindo a proposta sobre a criação de um Fundo de Projectos de Cidadãos 
da União Africana. Essas propostas serão estudadas cuidadosamente e apresentadas 
para análise pelo F15, na sua próxima reunião a ser realizada numa data a ser decidida 
oportunamente. 

V. CONCLUSÃO 

12. O F15 aprova na totalidade o relatório da sessão conjunta, posteriormente revisto 
pelo CRP, para a análise do Conselho Executivo. 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2018-06-29

Draft 2019 African Union Budget

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8913

Downloaded from African Union Common Repository


