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Relatório da Sessão Conjunta de GSCBFAM, CPC e Peritos Técnicos do F15 

A. INTRODUÇÃO 
 
1. A Sessão Conjunta do Subcomité do CRP de Supervisão Geral e Coordenação 
de Assuntos Orçamentais, Financeiros e Administrativos (GSCBFAM) e dos Peritos do 
Comité Técnico dos Quinze Ministros das Finanças (F15T) reuniu-se virtualmente em 26 
de Novembro, 7 de Dezembro de 2020 e em 12 - 13 de Janeiro de 2021.  
 
B. PARTICIPAÇÃO 

 
2. A reunião de 26 de Novembro e 7 de Dezembro foi presidida pela S.E. 
Embaixadora Amma A. Twum-Amoah, Representante Permanente da República do 
Gana junto da União Africana, enquanto as reuniões de 12 - 13 de Janeiro de 2021 
foram presididas pela S.E. Embaixador Lazare Makayat. Estiveram presentes 42 
Estados-membros e 9 membros do Comité Técnico do F15, de acordo com a lista anexa 
a este relatório. 
 
C. AGENDA 
 
3.  A agenda foi adoptada como se segue:  
 

i) Discurso de Abertura; 
ii) Observações de Boas-vindas; 
iii) Adopção do projecto de agenda; 
iv) Relatório da Comissão sobre a implementação da Decisão do Conselho 

Executivos das Novas Quotas Amplas da UA; 
v) Relatório do R10 sobre a Revisão das Quotas da UA; 
vi) Solicitações de Orçamento Suplementar; 
vii) Relatório sobre a Proposta para oRegime do Fundo de Pensões do Pessoal 

da UA (AUSPF); 
viii) Relatório do R10 eda Estratégia de Saída; 
ix) Relatório do Grupo de Trabalho dos Estados-membros sobre o SRR & FRR; 
x) Regulamento Financeiro adoptado; 
xi) Regulamentode Pessoal adoptado; 
xii) Relatório sobre o Regime de Pensão da UA. 

 
D. DISCURSO DE ABERTURA 

 
4. A Presidente do Subcomité do CRP de GSCBFAM deu as boas vindas a todos à 
reunião virtual que decorreu em condições muito difíceis resultantes da pandemia da 
Covid-19. Relembrou à reunião sobre a importância da cooperação entre o GSCBFAM 
eo F15, a fim de harmonizar e coordenar melhor o seu trabalho. Apresentou a agenda da 
reunião para apreciação da sessão conjunta.  

 
E. ADOPÇÃO DO PROJECTO DE AGENDA 
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5. O projecto de agenda foi adoptado como apresentado. 
 

F. Solicitação de Orçamento Suplementar para 2020 
 

6. A Comissão apresentou o orçamento suplementar e os pedidos de transferência à 
apreciação da Sessão Conjunta. A reunião foi informada de que os pedidos 
apresentados não exigem financiamento adicional, mas justificam a reafectação de 
fundos no âmbito do orçamento aprovado para 2020, a fim de cobrir despesas 
imprevistas, urgentes e necessárias para assegurar o bom funcionamento dos gabinetes 
da UA. O pedido total de transferência apresentado ascende a US$7.712.869 enquanto 
o orçamento suplementar ascende a US$4.968.959 (US$1.230.562 para orçamento 
operacional e US$3.738.397 para programas). 
 
 Comentários dos Estados-membros e dos Peritos do F15 
 
7. Após a apresentação, a Sessão Conjunta fez os seguintes comentários: 

 
i) Notou que alguns pontos não devem fazer parte dos pedidos suplementares 

e de transferência, pois deveriam ter sido devidamente previstos no 
orçamento originalmente aprovado; 

ii) Notou igualmente que alguns pontos apresentados para apreciação eram 
recorrentes, inevitáveis e cruciais, pelo que deveriam ter sido totalmente 
previstos no orçamento; 

iii) O Conselho Executivo decidiu que o pessoal responsável pelo caso de 
Moctar Ydaly deve ser responsabilizado pelas perdas incorridas. A Comissão 
foi instada a apresentar as medidas necessárias para implementar a 
decisão; 

iv) Pediu esclarecimento sobre a razão pela qual deveria haver uma disposição 
para a tradução dos anexos do relatório de auditoria forense; 

v) Salientou que os fundos atribuídos para a aquisição de um veículo para a 
ZCLCA podem não ser suficientes; 

vi) Pediu esclarecimento sobre o pedido de orçamento suplementar para as 
actividades no âmbito do gabinete do BCP; 

vii) Questionou se os fundos solicitados para o seguro de vida colectivo 
preenchiam os critérios/disposição do artigo 17º do FRR; 

viii) Notou que a tabela que acompanha as solicitações suplementares não 
fornece uma divisão detalhada. Como tal, solicita à Comissão que apresente 
informações adicionais que justifiquem uma tomada de decisão; 

ix) Notou com preocupação a solicitação de orçamento suplementar após o 
Conselho Executivo ter aprovado um orçamento suplementar para 2020 
(Ex.CL/Dec.1097 (XXXVII)); 

x) Aconselhou que o pedido no âmbito do Fundo de Manutenção de 2020 seja 
transferido para o orçamento de 2021; 
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xi) Solicitou à Comissão que apresente um relatório sobre as actividades 
financeiras, jurídicas e administrativas relacionadas ao gabinete de Pequim, 
inclusive uma lista de todas as actividades implementadas em 2020; 

xii) Solicitou à Comissão que apresente o relatório sobre o estado do Fundo de 
Reserva e do Fundo de Manutenção; 

xiii) Solicitou à Comissão que apresente à sessão conjunta os detalhes das 
actividades que serão financiadas a partir da contribuição voluntária da 
República da Nigéria; 

xiv) Aconselhou a Comissão a adiar o pedido de manutenção do edifício de Nova 
Iorque para o orçamento de 2021; 

xv) Solicitou também que as questões relacionadas ao edifício de Nova Iorque 
sejam revistas durante a consideração das estruturas dos escritórios 
regionais; 

xvi) Solicitou a apresentação de documentos adicionais sobre o pedido de 
seguro de vida colectivo, inclusive facturas.  

 
 Resposta da Comissão 
 
8. A Comissão forneceu as seguintes respostas aos comentários formulados pelos 
Estados-membros: 

 
i) Oreal orçamento de custos de pessoal ascendia a US$85 milhões mas 

apenas US$65 milhões foram aprovados pelos órgãos deliberativas; 
ii) A Comissão pretende implementar a posição de controlo orçamental em 

2021, o qual abordará alguns dos problemas enfrentados com os salários de 
pessoal; 

iii) Admitiu que é da responsabilidade da Comissão traduzir os documentos 
relacionado ao relatório de auditoria forense; 

iv) Sobre o caso Moctar, o tribunal determinou indeminizações no valor de 
US$330,000, mas os órgãos deliberativos aprovaram apenas US$280,000, 
razão pela qual foi feito o pedido de liquidação de saldo das indeminizações 
determinadas; 

v) A questão sobre as medidas adoptadas relativamente ao caso de Moctar 
Ydaly não faz parte da agenda da reunião e não será discutida sem os 
documentos relevantes para apoiar esta questão. 

vi) Sobre o edifício de Nova Iorque, um relatório sobe o futuro do edifício foi 
preparado e apresentado antes da sessão conjunta. Infelizmente o relatório 
nunca foi discutido. O Subcomité dos assuntos de auditoria recomendou a 
venda do edifício; 

vii) Foram previstas duas viaturas para a ZCLCA: uma Mercedes Benz para o 
Chefe do Secretariado e uma viatura utilitária (Land Cruise). O pedido no 
valor de US$70,000 para a aquisição do veículo é para complementar o 
orçamento aprovado para o mesmo; 

viii) A cobertura do seguro colectivo referente a 2019 nunca foi provisionada no 
mesmo ano. 
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 Conclusões/Recomendações 
 
9. Após extensivosdebates e deliberações, a Sessão Conjunta elaborou as 
seguintes recomendações: 

 
i) Pedido de transferência no valor US$7,712,869; 
ii) A discussão sobre os pedidos de orçamento suplementar deve ser adiada 

para uma data após a Cimeira Ordinária; 
iii) As informações adicionais solicitadas devem ser apresentadas à Sessão 

Conjunta antes da data diferida da reunião; 
iv) A Comissão deve apresentar o relatório sobre o edifício de Nova Iorque e 

das propriedades da UA em Lagos à apreciação dos membros da sessão 
conjunta, na reunião que será realizada após a Cimeira Ordinária; 

v) A Comissão deve assegurar que o Representante Permanente de Nova 
Iorque esteja presente na próxima reunião para fornecer informações 
adicionais.   

 
G. Relatório da Comissão sobre a implementação da Decisão do Conselho 

Executivo relativo às Novas Quotas Amplas da UA 
 

10.  A Comissão apresentou o relatório sobre o sistema de quotasque propõe três 
opções baseadas no princípio de Maputo,combinando a unidade e a solidariedade entre 
os Estados-membros, o valor de base que é um número fixo de posições por Estado-
membro e o peso de contribuição financeira para a União, com base na Escala de 
Avaliação aprovada. Contudo, em vez de utilizar um número de base fixo para cada país 
a fim de chegar a uma quota, a Comissão aplicará uma percentagem de nacionais por 
contribuição de um Estado-membro. O sistema de quotas aplicar-se-á a todo o pessoal 
profissional (regular e não regular) e órgãos, mas exclui os funcionários eleitos, os 
nomeados políticos e o pessoal em geral. 
 
H. Relatório dos peritos do R10 sobre o sistema de quotas da UA 
 
11. O Presidente do R10 também fez uma apresentação sobre o sistema de quotas. 
A proposta do R10 utilizou o sistema de quotas da União Europeia (UE) como referência 
para construir o novo sistema de quotas da UA, que adere aos princípios de 
solidariedade e reconhecimento. Na sua apresentação, o Presidente do R10 aconselhou 
que o sistema de quotas proposto fosse automatizado, actualizado regularmente e 
acessível aos Estados-membros. O novo sistema de quotas proposto é um sistema de 
quatro níveis, para ser aplicado a nível de gestão e táctico,com limite máximo de lacunas 
e excluir a família de postos linguísticos. 

 
12. Cinco princípios orientadores foram tidos em conta durante o desenvolvimento do 
novo sistema de quotas: 
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i) Densidade populacional; 
ii) PIB do país; 
iii) Contribuição financeira global dos Estados-membros para a União; 
iv) Média da escala combinada; 
v) Princípio de solidariedade que assegurará um número mínimo de 

representação de todos os Estados-membros. 
 
 Comentário dos Estados-membros e do F15 
 
13. Após a apresentação a Sessão Conjunta fez os seguintes comentários: 

 
i) Informações adicionais devem ser apresentadas sobre a lista de pessoal não 

regular da União, incluindo as suas classificações; 
ii) O sistema de quotas deve também ser alargado ao número de línguas que 

os indivíduos são capazes de falar; 
iii) A proposta para excluir a família de postos linguísticos do sistema de quotas 

deve ser abandonada; 
iv) O sistema de quotas deve ser alargado para incluir outras considerações, 

para além da quota estatutária baseada na dimensão das contribuições e 
garantir que não haja uma representação mínima de nenhum Estado-
membro; 

v) Para garantir uma distribuição e representação equitativa, os Estados-
Membros que mais contribuem deverão ter uma parte equitativa no novo 
sistema de quotas, proporcional às suas contribuições; 

vi) Dever haver flexibilidade na aplicação do sistema de quotas, de modo a ter 
em conta as flutuações na Escala de Avaliação; 

vii) Indicou que a situação actual da organização que tem mais pessoal não 
regular do que o pessoal regular deverá ser revista mais aprofundadamente; 

viii) Notou que embora seja importante a comparação comoutras organizações, é 
também necessário manter os princípios da organização, tal como 
consagrados no Acto Constitutivo e nas decisões de vários órgãos 
deliberativos; 

ix) O relatório da Comissão não representa as realidades dos Estados-
membros, uma vez que não considera a população, PIB, etc; 

x) O cenário proposto pelo R10 que mais se aproxima da solidariedade é o 
cenário 3. Como tal, propõe a adopção do cenário 3 do relatório do R10 para 
ser aplicado a partir de 2021; 

xi) Questionou como é que o R10 assegura a consistência na aplicação do PIB 
no cálculo de quotas, uma vez que o primeiro está sujeito a flutuações; 

xii) Observou que a consideraçãoda população, PIB e solidariedade na escala 
de avaliação no cálculo do sistema de quotas não é correcto, visto que os 
parâmetros anteriores já fazem parte da fórmula da escala de avaliação; 

xiii) A opção três da Comissão foi preferida com um ajustamento de 30% como 
base e 70% proporcionalmente à contribuição; 
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xiv) Notou que a proposta da Comissão não considera o relatório de Sharm El 
Sheik, que recomenda a separação do pessoal de curto prazo. Os relatórios 
assumem o status quo; 

xv) Questionou o facto de não ter havido uma análise detalhada do quadro de 
pessoal não regular e pelo não cumprimento da decisão sobre o Plano de 
Transição; 

xvi) Propôs que os Órgãos devem ser autorizados a fazer o seu próprio 
recrutamento, sob a supervisão da Comissão, por um tempo determinado, a 
fim de assegurar recrutamentos rápidos; 

xvii) A Comissão e o R10 devem trabalharjuntos para que apenas um relatório 
seja apresentado aos Estados-membros. 
 

 Respostas da Comissão 
  
14. A Comissão explicou que o pessoal de curto prazo actualmente com contratos 
activos não será automaticamente transferido para posições na nova estrutura. Serão 
submetidos a concurso para as posições. Mas esclareceu que os gabinetes de ligação 
terão sempre pessoal a curto prazo, de acordo com a natureza do trabalho em que estão 
envolvidos. 
 
15. Concorda com as propostas do R10, mas esta sujeitará a Comissão a estudos 
frequentes de três em três anos. 
 
16. Concorda com a implementação de um sistema automatizado de quotas acessível 
a todos os Estados-membros, que deverá também incluir os Órgãos. Será designada 
uma pessoa dedicada para actualizar regularmente o sistema de quotas. 
 
17. Concorda com a proposta do R10 e deseja incluir o espírito do sistema de quotas 
de Maputo, a fim de evitar uma situação de paralisia e trazer alguma flexibilidade a um 
sistema que é dinâmico. 
 
18. O presidente do R10 confirmou que o novo sistema de recrutamento minimiza a 
intervenção humana e será acessível aos Órgãos e Estados-membros. 
 
19. Confirmou que as quotas de género e de jovens já estão computadas no sistema. 
 
20. A utilidade de um limite de diferença é assegurar que haja uma distribuição justa. 
Isto foi implementado em organizações semelhantes e evitará grandes problemas que a 
Comissão enfrenta actualmente. 
21. Informou à reunião que as três opções fornecidas são médias ponderadas cujos 
pormenores podem ser utilizados pelos Estados-membros mediante pedido. São 
apreciadas de modo a descontar qualquer volatilidade. 
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22. O Presidente do R10 insistiu que o factor de solidariedade no cálculo do sistema 
de quotas é a essência da organização e que a política seria apresentada à 
consideração do subcomité. 
 
23. O Presidente do Grupo de Trabalho sobre o sistema de quotas informou à reunião 
que os problemas enfrentados pelo R10 ou pelo Dr. Galal não foram levados ao 
conhecimento da Comissão. 
 
24. A reunião foi informada de que, após quatro reuniões, o relatório da Comissão 
sobre o sistema de quotas proposto foi partilhado com o R10 para os seus comentários e 
consolidação num único relatório. No entanto, o R10 decidiu apresentar um relatório 
separado. 
 
25. O Presidente do grupo de trabalho sublinhou ainda que, ao examinar as 
propostas, é preciso ter cuidado para diferenciar a peculiaridade entre o sistema da 
quota e as modalidades de implementação. Observou ainda que as propostas do R10 
centram-se nas modalidades de implementação, enquanto que as da Comissão 
propõem uma abordagem mais abrangente do sistema de quotas. 
 
 Conclusões/Recomendações 
 
26.  Após extensos debates e deliberação, a sessão conjunta recomendou o seguinte: 

 
i) Tomou nota do relatório da UA sobre o sistema de quotas e manifestou 

preocupação pelo facto da Comissão não ter sido capaz de implementar 
integralmente as recomendações de Maputo e Sharm-el-Sheikh; 

ii) Adoptou a proposta do R10 e solicitou que a Opção 3 seja aprovada; 
iii) Acordou que o sistema de quotas seria aplicado a todas as posições 

internacionais;  
iv) Adoptou que para cada país, uma (1) posição na quota de posições 

regulares equivalerá a 1 posição na quota não regular. 
v) Solicitou que o R10 desenvolva uma Política de Quotas para ser utilizada pela 

União e por todas as suas instituições e para ter em consideração que o 
sistema de quota será aplicado em toda a União, no Programa Africano de 
Jovens Voluntário, Bolsas de Estudo para Jovens do CDC Africano, e Bolsas 
de Estudo para Estudantes Universitários Pan-Africanos, em conformidade 
com a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1097 (XXXVII) Parágrafo 
38. 
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I. Relatório sobre a Proposta do Regime do Fundo de Pensão do Pessoal da 

UA (AUSPF) 
 

27. A Comissão apresentou a proposta do Fundo de Pensões do Pessoal da UA 
(AUSPF). Este foi reforçado com uma apresentação detalhada sobre o mesmo pelo 
Consultor. 

 
 Comentários dos Estados-membros 
 
28.  Após a apresentação, a sessão conjunta fez as seguintes observações: 
 

i) A duplicação de Comités relacionados à gestão de fundos deve ser evitada; 
ii) A proposta de investimentos de curto prazo deve ser desencorajada e os 

investimentos de longo prazo explorados; 
iii) O FRR deve ser utilizado na gestão de fundos ao invés das regras propostas 

pelo consultor; 
iv) Um grupo de trabalho deve ser criado para harmonizar a proposta do 

consultor com o Regulamento Financeiro e o Regulamento do Pessoal; 
v) É preciso rever a exposição ao risco; 
vi) A Comissão pode procurar obter mais informações dos Estados-Membros 

sobre a forma como gerem os seus fundos de pensões nas suas respectivas 
capitais; 

vii) Devido às questões de capacidade dentro da organização, é preciso explorar 
melhor a implementação da opção 1; 

viii) É preciso ter em consideração a proposta do Consultor e as opiniões do 
pessoal, já que estes serão os beneficiários do regime; 

ix) Propõe que o Secretariado seja reforçado para fazer a gestão destes 
recursos. 

x) A opção externa é mais favorável, uma vez que pode gerar retornos mais 
elevados, em vez de um sistema híbrido; 

xi) O relatório sobre eventuais implicações jurídicas na adopção de qualquer 
uma das opções. 

 
 Resposta da Comissão/Consulta 
 
29.  A Comissão forneceu as seguintes respostas: 

 
i) As propostas apresentadas resultaram de uma comparação com outras 

organizações, inclusive as Comunidades Económicas Regionais; 
ii)  A estrutura para efeitos de gestão da pensão do pessoal já tinha sido 

aprovada e faz parte da estrutura do departamento da UA; 
iii) A proposta apoiada pela Associação do Pessoal foi seleccionada devido aos 

seus baixos riscos e baixo custo de gestão; 



EX.CL/1242(XXXVIII)Rev.1 
Pág. 9 

 

Relatório da Sessão Conjunta de GSCBFAM, CPC e Peritos Técnicos do F15 

iv) Esclareceu que o pessoal do Secretariado será o pessoal da Comissão e 
estará sujeito à prestação de contas e responsabilidade prevista na gestão 
do fundo de pensões, tal como estipulado no FRR e no SRR; 

v) Informou à reunião que a diminuição do risco correspondia a uma diminuição 
do rendimento e vice-versa; 

vi) O Presidente da Associação do Pessoal salientou que a 4ª opção 
(investimentos a curto prazo nos bancos) era a abordagem preferida; 

vii) Solicitou a aprovação para repatriar os fundos de pensões actualmente 
depositados junto do JP Morgan de volta a África. 

 
 Conclusões/Recomendações 
 
30.  O seguinte foi recomendado: 

 
i) Um grupo de trabalho deve ser estabelecido composto por 2 representantes 

de cada uma das cinco (5) regiões, Gabinete do Conselho Jurídico, 
Consultor, Representante da Associação de Pessoal, AHRM e Finanças; 
 

ii) Os seguintes Estados-membros voluntariaram-se para participar: 
 

- África do Sul (RELATOR)  
- Egipto 
- Argélia 
- Gana 
- Guiné (PRESIDENTE) 
- Uganda 
- Eritreia 
- Congo 
- Namíbia 
- Chade 

 
J. Relatório do R10 sobre a Estratégia de Saída 
 
31.  Uma apresentação detalhada do relatório foi feita pelo Presidente do R10.Um 

orçamento de 2 cenários de US$723.210 e US$668.210 para a extensão do seu 
trabalho foi também apresentado à apreciação da Sessão Conjunta. O orçamento foi 
também apoiado pela apresentação de um gráfico de Gantt. 
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Comentários dos Estados-membros e do F15 
 

i)O R10 deverá apresentar uma lista de postos vagos na Comissão e alinhar o 
perfil das funções com a auditoria de competências; 

ii)Expressaram a sua decepção pela falta de cooperação com o R10; 
iii)Os cargos de Director do GD e de Director de RH devem ser abertos para 

recrutamento como uma prioridade; 
iv)Solicitaram esclarecimento sobre a recomendação de formação de pessoal em 

CBI, uma vez que as formações já foram ministradas; 
v)Solicitaram esclarecimentos sobre a estratégia de formação dos Órgãos, sejam 

formações realizadas online ou físicas; 
vi)Recomendaram que o parágrafo das recomendações do R10 seja reformulado 

para reflectir os esclarecimentos dados pelo Presidente do R10, onde se 
especifica que foi realizada uma formação parcial e que uma segunda fase 
de Formação será realizada para os Órgãos. Deve também ser incluída a 
realização de uma Formação de Formadores, a fim de assegurar que a 
Comissão esteja apta a realizar estes desenvolvimentos de capacidade; 

vii)Por recomendação do R10, é preciso dedicar duas salas para todos os 
processos de entrevista, para de assegurar que todas as entrevistas são 
gravadas; 

viii)Recomendaram, tendo em devida consideração a falta de salas de reunião 
suficientes durante as Cimeiras, que a equipa de RH fosse dotada de 
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equipamento para utilizar em quaisquer outras salas sempre que fizesse 
entrevistas, em vez de dedicar as salas de reunião; 

ix)Solicitaram esclarecimentos sobre o equipamento para gravar as entrevistas e 
se estes teriam implicações financeiras; 

x)Recordarama decisão do Conselho Executivo que aprovava a dedicação de 
duas salas de reuniões para os exercícios de entrevista. Contudo, a mesma 
não foi implementada; 

xi)Sobre a recomendação relativa às traduções dos perfis de trabalho que devem 
ser integradas ao sistema, sugeriram que a recomendação de solicitar aos 
Estados-membros que façam a tradução não é aceitável. Recomendaram 
que todos os trabalhos de tradução fossem centralizados a nível da 
Comissão; 

xii)A reunião advertiu sobre os riscos que podem surgir devido à externalização. 
Por conseguinte, recomendou que a Comissão fosse autorizada a 
terceirização as traduções, mas com extrema cautela no que diz respeito à 
qualidade do trabalho traduzido; 

xiii)Solicitaram esclarecimentos sobre os desafios observados pelo R10 para 
sugerir que os Estados-membros realizem as traduções; 

xiv)Relativamente ao pedido para que PBFA forneça os dados necessários, 
solicitou que o R10 esclareça os pedidos feitos ao PBFA; 

xv)Sugeriu que a recomendação seja alterada para dirigir o pedido à Comissão e 
não a uma direcção específica; 

xvi)Sobre a recomendação de solicitar à aquisição que acelere o processo de 
contratação de um consultor externo para realizar a auditoria de 
competências, determinaram que o subcomité deverá solicitar à Comissão 
que agilize o processo. Notaram igualmente que é demasiado tarde para 
apresentar comentários sobre os TdR; 

xvii)Mostraram-se preocupadoscom os 135 perfis de emprego restantes que não 
foram finalizados e sobre o ponto 3 (c) dos TdR, considerando que a fase de 
implementação da nova estrutura está prevista para 2021; 

xviii)Pediram esclarecimento sobre o ponto 4 (c); 
xix)Sobre a estratégia de saída, mostraram-se preocupados com a falta de uma 

visão clara da estratégia, falta de calendário e de uma data para o 
encerramento do projecto pelo R10; 

xx)Enfatizaram a urgência de acelerar a implementação da fase 1 do plano de 
transição relativo à estrutura de RH renovada e ao recrutamento do Director-
geral; 

xxi)Mostraram-se preocupados com a recomendação de iniciar a implementação 
da Fase 1 do plano transitório sem a aprovação do SRR e FRR, embora 
exista uma decisão do Conselho Executivo que vincula a implementação da 
Fase 1 com a aprovação do Quadro Jurídico; 

xxii)Propuseram alargar o mandato do R10 à luz do trabalho pendente, com 
prazos e tarefas claras a cumprir; 
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xxiii)Manifestaram uma preocupação sobre a questão da resistência à mudança 
pela liderança da Comissão mencionada no relatório e sobre a forma como o 
R10 tenciona ultrapassar esta resistência. 

 
 Resposta da Comissão e do R10 
 

i)O Presidente esclareceu que embora os recrutamentos para os Órgãos sejam 
realizados pelos Órgãos, é também realizado no mesmo sistema SAP; 

ii)Ficou esclarecido que existe uma estratégia para a formação dos Órgãos e 
informou à reunião que apenas uma formação seria conduzida 
presencialmente e outras formações seriam conduzidas online; 

iii)A Comissão esclareceu que as salas de reunião já foram atribuídas, mas o 
equipamento ainda não está disponível. As questões das gravações 
audiovisuais também foram resolvidas através das plataformas online; 

iv)A Comissão esclareceu que a Direcção de Conferências não tem capacidade 
para traduzir os 800 perfis de trabalho com 3 ou 4 páginas cada e solicitou o 
orçamento à AHRM para a terciarização. Contudo, a AHRM não tem o 
orçamento para pagar a terceirização; 

v)O Presidente do R10 informou à reunião que os Perfis de Trabalho são 
necessários para conduzir a auditoria de Competências e que o DCMP 
demoraria demasiado tempo a traduzir devido à falta de capacidade. Além 
disso, a Comissão não tem a capacidade de traduzir para as línguas 
espanholas; 

vi)O Presidente esclareceu que o documento solicitado ao PBFA é a lista de 
recrutamentos orçamentada no antigo sistema de recrutamento para o próximo 
ano. Indicou também que o pedido foi formulado no final do ano, quando a 
Direcção estava ocupada com o encerramento. Por conseguinte, esta 
recomendação é uma reiteração do pedido feito pelo R10; 

vii)O Director Interino do PBFA informou à reunião de que o pedido não estava claro 
para a Direcção e, após esclarecimento, abordará a questão em conformidade. 

viii)A Directora Interina do AHRM esclareceu que o pedido formulado pelo R10 pode 
ser recuperado no sistema SAP, da unidade de recrutamento e da unidade de 
bordo, mas o PBFA não tem os dados necessários; 

ix)O Chefe de Gabinete do BDCP apelou à reunião para retirar a recomendação de 
colocar os documentos à disposição do R10, pois reflecte uma imagem 
equívoca da realidade da colaboração entre o R10 e a Comissão; 

x)A Directora Interina do AHRM informou à reunião que os TdR não foram 
publicados, uma vez que o Subcomité não deu luz verde para a publicação, 
embora a Comissão os tivesse distribuído aos Estados-membros. Também 
informou à reunião que o contrato a ser emitido será um contrato-quadro, uma 
vez que o exercício será conduzido por um período de três anos; 

xi)O Director PBFA informou à reunião de que o orçamento para este exercício foi 
aprovado para 2020 e, por conseguinte, não pode ser utilizado em 2021. 
Informou à reunião que, em conformidade com o FRR, o orçamento para este 
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exercício deveria ser apresentado no orçamento suplementar, sob pena de a 
Comissão não poder pagar ao prestador de serviços; 

xii)Relativamente à recomendação sobre o orçamento de pessoal da ACHPR que 
obstrui qualquer recrutamento no terreno, o Director Interino do PBFA informou 
àreunião que o PBFA não aprova orçamentos e, por conseguinte, não pode ser 
acusado de retirar orçamento, uma vez que não é da sua responsabilidade; 

xiii)O presidente do R10 informou à reunião que uma proposta foi apresentada ao 
subcomité sobre como aplicar o sistema de quotas inspirado na quota da União 
Europeia. Também informou de que o ponto 4 (c) está intimamente relacionado 
ao ponto anterior e é um ponto em que o R10 expressa a sua preocupação e 
não é uma recomendação; 

xiv)O Chefe Adjunto do Gabinete do BDCP manifestou a sua profunda preocupação 
com o sistema de quotas considerado para adopção. Explicou que o sistema de 
quotas proposto pelo R10 e considerado pelo subcomité não é viável. Insistiu 
que a implementação de um sistema de quotas é uma fórmula matemática que 
permite os cálculos do número de nacionais de cada Estado-membro. Explicou 
que a proposta do R10 dá ênfase às modalidades de implementação e não ao 
mecanismo matemático necessário para implementar o sistema de quotas 
proposto; 

xv)O representante do Conselho Jurídico informou aos presentes que, com base no 
princípio de que um Órgão pode alterar a sua própria Decisão, a recomendação 
para a realização dos recrutamentos proposta pelo R10 pode ser apresentada 
ao Conselho Executivo para adopção; 

xvi)O presidente da R10 explicou que o plano de comunicação consiste numa 
apresentação na Reunião da Comissão sobre o novo sistema do MBRS. 
Contudo, isto não foi feito, embora o R10 tivesse solicitado esta reunião desde a 
apresentação do plano inicial; 

xvii) Sobre a proposta de plano de comunicação adequado para envolver os quadros 
superiores da Comissão no novo sistema de recrutamento, o Chefe Adjunto do 
Gabinete expressou o seu desapontamento, uma vez que este tópico foi 
discutido e acordado entre o R10 e o Comité Técnico. Sublinhou que a 
descrição que o R10 faz deste assunto retrata uma imagem imprecisa da 
colaboração entre a Comissão e os Órgãos, especialmente porque o parágrafo 
menciona a resistência à mudança dentro do mesmo parágrafo. Insistiu que a 
referida reunião não se realizou devido à resistência à mudança mencionada 
pelo R10, mas por outras razões desconhecidas para a Comissão; 

xviii) O Presidente do R10 esclareceu que a resistência à mudança é uma atitude 
comum em relação a qualquer Reforma, mas a Comissão tem demonstrado 
uma tremenda cooperação ultimamente. 

 
 Recomendações 

 
32.  As seguintes recomendações foram formuladas: 
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i) Decide o recrutamento imediato do Director-Geral, bem como do Director de 
Recursos Humanos e de toda a sua equipa, antes da execução da fase I do 
plano de transição da reforma até ao final de Abril de 2021 e de acordo com 
os procedimentos, para que estes possam participar activamente na reforma 
e na implementação do novo sistema de recrutamento e promovê-los. Logo 
que os processos sejam lançados, serão comunicados através de uma Nota 
Verbal aos Estados-membros, de acordo com as decisões de Novembro de 
2018; 

 
ii) Orienta que os órgãos sejam treinados para ter o número mínimo necessário 

de peritos para iniciar o novo processo de recrutamento em toda a UA; 
 
iii) Orienta também a formação e certificação do novo pessoal recrutado 

durante a fase 1 do plano de transição, a fim de lhes permitir recrutar 
eficientemente durante as suas funções na Comissão; 

 
iv) Orienta a Comissão e o R10 para executar um programa TOT CBI, que deve 

ser concebido e executado para ter uma autonomia completa da UA, a fim 
de formar e actualizar continuamente a equipa de peritos para executar, ao 
nível de proficiência exigido, a entrevista CBI durante os novos 
recrutamento; 

 
v) Encarrega a Comissão de ultimar o equipamento das duas salas de reunião 

até ao final de Fevereiro de 2021, a fim de iniciar imediatamente as 
actividades de recrutamento; 

 
vi) Insta a Comissão a iniciar imediatamente a tradução dos Perfis de Trabalho 

entregues pelo R10 para as cinco línguas de trabalho da União; e permite à 
Comissão utilizar todos os meios, incluindo a terceirização para realizar essa 
tarefa num prazo máximo de dois meses, a contar da data da decisão; 

 
vii) Insta a Comissão, através da APROB, a instituir os dois comités, o Comité 

de Recrutamento e Selecção (CCR) e o Comité de Promoção e Mobilidade 
(PMC), como subcomités da APROB existente, para servirem de órgãos de 
governação do novo sistema de recrutamento, até que o novo Regulamento 
do Pessoal (SRR) seja adoptado pelos órgãos políticos; 

 
viii)  Solicita ao R10 que trabalhe com a Comissão a fim de apresentar ao CRP a 

revisão dos recrutamentos de 2019 e 2020, para que o R10 possa 
apresentar o um relatório relevante ao CRP até Março de 2021; 

 
ix) Encarrega o R10 de finalizar os perfis de trabalho restantes para permitir 

uma Auditoria de Competências eficiente, bem como a sua utilização no 
âmbito do novo sistema de recrutamento: MBRS (Sistema de Recrutamento 
Baseado no Mérito). Neste sentido, insta a Comissão a iniciar imediatamente 
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o processo de concurso de Auditoria de Competências para acelerar a sua 
execução; 
 

x) Ao Aplicar a Decisão 1097 do Exc. Conselho de Outubro de 2020, e 
referindo-se à Decisão 1073 do Conselho de Fevereiro de 2020 Exc. 
Conselho, orienta o R10 a supervisionar o exercício de Auditoria de 
Competências que será executado por uma empresa externa para preservar 
a sua integridade e equidade; 

 
xi) Recomenda a implementação de um plano de comunicação completo que 

abrangerá todos os interessados no novo Sistema de Recrutamento com 
Base no Mérito (MBRS). 
 

xii) Solicita à Comissão que alargue o mandato do R10 até Setembro de 2021; 
 

xiii) Reflectir sobre o pedido ao CRP para adoptar a estratégia de Saída, o 
diagrama de Gantt e o orçamento para a extensão do trabalho do R10 no 
valor de US$673,210. 

 
K. Regulamento Financeiro Revisto 

 
33. O projecto revisto do Regulamento Financeiro da União Africana foi apresentado 
pela primeira vez na sessão conjunta do GSCBFAM e Peritos Técnicos do F15 em 
Nairobi, Quénia, de 26 de Outubro a 4 de Novembro de 2019. Para facilitar a revisão, a 
tarefa foi atribuída ao Comité Técnico do F15 para avaliar, alterar e melhorar os artigos 
no FRR revisto, bem como assegurar que as decisões dos órgãos deliberativos, que têm 
implicação no FRR, são devidamente capturadas. 

 
34. Os detalhes das áreas onde as alterações e melhorias foram feitas são fornecidos 
na secção abaixo: 
 
Definições 
 
35. Adiantamento de contabilidade -para ser pago no prazo de 7 dias. 
36. A Reserva de Activos deve também referir-se a activos adquiridos através de 

aquisições da UA. 
37. Contribuição - omitir outros intervenientes na definição e incluir parceiros de 

desenvolvimento e outros intervenientes relevantes, enquanto se aguarda a 
aprovação dos órgãos deliberativos em apoio ao mandato da União. 

38. Oficial de controlo -adicionar quem são funcionários assalariados em tempo 
integral. 

39. Subsídios cruzados (assinalados até à consideração do artigo 28º). 
40. Regras de Ouro adoptadas. 
41. Contribuição Conjunta (adoptada). 
42. Oficiais – adicionaros funcionários não eleitos. 
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43. Fundo de Reserva - substituir as reservas de capital por reservas de activos. 
44. Reservas - adicionar as reservas não monetárias. 
45. Contas a receber -substituir escritórios por oficiais. 
46. Subdelegação -acrescentar entre a UA e a sua implementação. 
47. Artigo 17º - adoptado. 
48. Artigo 18º - parágrafo 3, acrescentar em toda a União relativamente aos pedidos 

de Orçamento Suplementar. O Parágrafo 4 (a)deve indicar que é um relatório de 
desempenho semestral - adoptado. 

49. Artigo 19º - parágrafo 5 -explicar porque é que existem aqui casos excepcionais. 
50. Parágrafo 3 - não deve ser acrescentado sob recomendação do Subcomité. A 

inclusão do SCM não é necessária, uma vez que o CRP funciona através dos 
seus Subcomités. Nalguns casos o excedente dos salários ou outros devem ser 
transferidos e estes custos devem ser utilizados sem solicitar fundos adicionais 
aos EM. 

51. Artigo 20º - incluir a referência de que esta é uma proposta do Director das 
Finanças com o acordo dos órgãos no parágrafo 1. Poderá incluir que os 
departamentos devem reafectar fundos ao CFO em tempos de crise. (Gana e 
OLC devem trabalharem num documento). O contabilista e o CFO podem, em 
casos excepcionais, solicitar a reafectação de fundos de um órgão ou instituição 
para outro em tempos de crise. Tais pedidos devem ser autorizados pelo CRP. 

52. O Serviço das Finanças pode dirigir ou solicitar aos órgãos que apresentem 
fundos não utilizados em tempos de crise. Retirar o IPBC e substituí-lo pelo Chefe 
das Finanças. 

53. Artigo 21º - acrescentar em a) contribuições estatutárias anuais e deixar o resto 
do artigo como está. 

54. Artigo 22º - adoptado. 
55. Artigo 23º - se o plano de pagamento deve ser introduzido no artigo. 
56. Sobre atrasos a curto prazo de três meses - há uma disposição que prevê que… 
57. Parágrafo 3 - acrescentar“de acordo com a Decisão da Conferência relativa às 

Sanções do parágrafo 3”. 
58. Consultar o artigo 23º do CA e 36 do RdP da Conferência. 
59. Artigo 24º - Todas essas receitas voluntárias devem ser contabilizadas nos livros 

da UA e o não cumprimento desta será causa para ............ 
60. Consolidar o parágrafo 6 e incluir a falta de cumprimento como objecto de acção 

disciplinar. 
61. Artigo 25º - aditamento do parágrafo 2 indicando que o contabilista deve informar 

o EXCL, através do CRP, sobre as actividades geradoras de receitas realizadas 
pela União. 

62. Análise da inclusão - se algum funcionário gerar receitas a partir dos recursos da 
UA (através da utilização da sua posição) deve ser responsabilizado por tal ou ser 
sancionado. 

63. O Gana, RSA e OLC devem apresentar uma linguagem sobre este ponto. 
64. Artigo 26º - adoptado. 
65. Artigo 27º - alterar em 27 (1) visa os objectivos e adoptados. 
66. Artigo 28º - recuperação de custos indirectos. 
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1) A Unidade de Controlo Financeiro deve desenvolver uma política sólida de 

recuperação de custos que garanta a transparência, a responsabilização e a 
redução das subvenções cruzadas entre projectos e fundos, em 
conformidade com os Objectivos da União. 
 

2) O contabilista deve informar os EM sobre a recuperação de custos indirectos 
numa base bianual. O Grupo de Trabalho deverá redigir de novo este artigo 

  
67. Artigo 31º - Fundo de Reserva - a) Reservas de Activos através de aquisições da 

UA. 
68. EX CL 1031 (Fevereiro de 2019) adoptado. 
69. Artigo 32º adoptado. 
70. Artigo 33º - incluir através de aquisições da UA, doações.........adoptado. 
71. Artigo 34º - adoptado. 
72. Artigo 35º - adoptado. 
73. Artigo 36º - 41 (Fundo de Paz -a confirmar). 
74. Artigo 42º - adoptado com alteração de 14 (4), não obstante o disposto no n.º 1 do 

artigo 42º, essa classificação será de despesas de pessoal, despesas 
operacionais, despesas de capital e programas. 

75. Além disso acrescentar 3. A classificação detalhada das categorias de despesas 
será enumerada no plano de contas e no manual de política financeira e de 
procedimentos- 

76. Artigo 43º - adoptado. 
77. Artigo 44º - parágrafo 5 propõe uma inclusão após três meses, até 30 de Junho (o 

gabinete jurídico deverá analisar esta questão e fazer referência ao artigo 11º (3). 
Não obstante o artigo 11º (3) as autorizações não liquidadas não transitarão para 
além de três (3) meses, após o exercício orçamental. 

78. Parágrafo 3 - compromisso deve ser finalizado até 31 de Março. (Guiné, Gana, 
Eritreia e Director Financeiro Interino devem elaborar o projecto). 

79. Artigo 45º - adoptado. 
80. Artigo 46.º, parágrafo 5 do Sítio Web da UA sobre a demonstração financeira 

anual auditada das receitas reais ............. Exercício financeiro. 
81. Artigo 47º - adoptado.  
82. Artigo 48º - (1) c - com que frequência os relatórios deverão ser apresentados ao 

CRP sobre a abertura e encerramento de contas bancárias e 1 (d) sobre quem 
efectua as avaliações de solvabilidade dos bancos. 

83. Alterar 48 (1) b para avaliar a solvabilidade dos bancos - quem a executa? 
Relatórios públicos das agências de classificação. 

84. Oficial de Controlo responsável pelas finanças e administração e abertura de 
contas bancárias.  

85. Avaliação da solvabilidade do crédito bancário será efectuada pelo CFO antes da 
abertura de uma conta. 
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 Grupo de Trabalho 
 
 Preâmbulo  
 
86. RECORDANDO .... para cumprir com a IPSAS.................... 
87. Artigo 28º 

 
1. A Unidade de Controlo Financeiro deve desenvolver uma política sólida de 

recuperação de custos que garanta transparência e responsabilização e 
reduza o redireccionamento de fundos entre projectos e fundos para apoiar 
outro. 

 
 Artigo 4º 
 

88. Analisar as categorias e quem trabalha em questões financeiras. 
89. Todos os oficiais e membros do pessoal que tratam de assuntos financeiros são 

obrigados, se forem considerados responsáveis, a reembolsar integralmente a 
União ou as perdas ocasionadas. 

90. Na implementação do Regulamento Financeiro, o Oficial de Controlo e as 
Autoridades Competentes serão responsabilizadas pelo oficial de Director 
Financeiro. 

 
 Artigo 8º 
 Unidade de Controlo Financeiro 
 

91. Foi criado um escritório sob a responsabilidade do Oficial de controlo. 
92. Assegurar a conformidade e o cumprimento destas Regras. 
93. Nenhum pagamento deverá ser aprovado e efectuado antes de ser apurado pela 

Unidade de Controlo Financeiro. 
94. O oficial de controlo deve assegurar que a independência da Unidade de Controlo 

Financeiro seja efectiva e respeitada. 
95. Artigo 20º - Reatribuição de Recursos entre Órgãos e Instituições. 
96. Artigo 25º - adoptado com as alterações. 

 
 18 de Novembro de 2020 - 3º Dia do FRR 

 
97. Artigo 44-48 adoptado. 
98. Artigo 49-51 adoptado com uma ligeira emenda. 
99. Artigo 49º - opção de ter medida de protecção adicional - Auditorias externas.  
100. Artigo 52º Transporte de dinheiro líquido –o montante será estipulado de acordo 

com as Regras sobre o montante de dinheiro líquido que pode ser transportado.  
Adoptado com emendas. 

101. Artigo 53º - adoptado 
102. Artigo 54º - A Guiné e a OLC deverão trabalhar neste artigo juntamente com a 

Nigéria, o Gana e Director Financeiro Interino.  
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103. Alterações 54 (3) - Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2 acima, tais como 
o pagamento ex gratia, devem estar dentro de limites razoáveis de acordo com as 
disposições orçamentais.  

104. Artigo 55º - adoptado 
 
 AQUISIÇÃO 
 

105. Artigo 56º - adoptado  
106. Artigo 57º - Adoptado  
107. Artigo 58º - adoptado 

 
 INVESTIMENTOS 
 

108. Artigo 59º - adoptado 
109. Artigo 60º - acrescentar ao Artigo 1º que os investimentos a curto prazo serão 

efectuados após consulta com o Comité de Investimentos. (Marrocos deverá 
reformular). 

110. Artigo 61º - Adoptado. 
111. Artigo 62º - Adoptado. 
112. Artigo 63º - Adoptado. 
113. Artigo 64 -   
114. Artigo 65º - Adoptado. 
115. Artigo 66º - Adoptado. 
116. Artigo 67º - Adoptado. 
117. Artigo 68º - Grupo de trabalho, Director Financeiro Interino, BoEA, OLC. 
118. Artigo 69º - Adoptado tal como emendado.  
119. Artigo 70º - Adoptado. 
120. Artigo 71º - Adoptado. 
121. Artigo 72º - Adoptado  
122. Artigo 73º - Adoptado até ao Artigo 79º. 
123. Artigo 80 º- Adoptado. 
124. Artigo 81º - Revisitar após o artigo 87º. 
125. Artigo 82º - Para consideração do grupo de trabalho. 
126. Artigo 83º - Adoptado. 
127. Artigo 84º - Adoptado. 
128. Artigo 85º - Adoptado. 
129. Artigo 86º - Adoptado com alteração em j semestralmente.  
130. Artigo 87º - Acrescentar 87 (3) para indicar que o SCM sobre Assuntos de 

Auditoria também abordará as questões de Gestão de Risco. (O Director do OIA 
providenciará uma revisão). 

131. Artigo 88º - o OLC analisaráeste ponto ......... 
132. Artigo 89º - o OLC analisará este ponto..... 
133. Artigo 90º -  
134. Artigo 91º - adoptado. 
135. Artigo 92º - adoptado. 
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136. Artigo 93º - adoptado. 
137. Artigo 94º - adoptado. 
138. Artigo 95º - diferido (alteração a 95 (h)  
139. Artigo 96º - adoptado, após suprimir o termo resolução e manter decisão. 96 (2) 

Emenda identificada como segura.  
140. Artigo 97º - adoptado. 
141. Artigo 98º - adoptado. 
142. Artigo 99º - adoptado. 
143. Artigo 100º - adoptado mas retirando a maioria de dois terços. 
144. Artigo 101º - adoptado. 
145. Artigo 102º - adoptado. 

 
 19 de Novembro de 2020 
 

146. Artigo 28º - Recuperação de Custos Administrativos Indirectos. 
147. Artigo 61º - 63º Comité de Investimento. 

 
Regulamento Financeiro - Fundo da Paz 

 
148. Estrutura de governação separada dentro da estrutura da UA para aumentar a 

eficácia e responsabilidade  
149. O Fundo deve assegurar de que governou de uma forma transparente e 

responsável.  
150. Artigo 36º parágrafo a - deve reflectir a Decisão da Assembleia 605 sobre a língua 

a ser fornecida. Discussão sobre as dotações e equilíbrios do antigo fundo de paz 
para o novo.  

151. Aguarda relatório sobre a auditoria forense do Fundo de Paz.  
152. A decisão sobre o Fundo de Paz deve ser incorporada ao Preâmbulo. 

 
 Artigo 36º - Fundo da Paz 
 

153. O parágrafo 36 1 (a) fala apenas de fontes de financiamento, talvez o parágrafo 
deva incluir que a dotação deve ser de 400 milhões de dólares  

154. 36 (1) (b) Egipto, Argélia, OLC, Unidade de Reforma, Quénia e África do Sul 
deverão trabalhar neste parágrafo. 

155. 36(1) (c) (OLC, Guiné, Gana e Unidade de Reforma deverão finalizar este 
trabalho). 

156. Parágrafo 2 adoptado. 
157. Parágrafo 3, nenhuma despesa será imputada ao Fundo da Paz sem prévia 

aprovação orçamental do Conselho Executivo através do CRP (adoptado). 
158. Retirar os parágrafos 4-5. 

 
 Artigo 37º - Gestão do Funda da Paz 
 

159. Parágrafo 1 adoptado como o texto original. 
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160. Parágrafo 2 alterado ............... A governação do Fundo de Paz da UA foi 
estabelecida no instrumento relativo ao reforço da estrutura de governação do 
Fundo da Paz, tal como adoptado pela Conferência, e será composto por: 
Adoptado. 

161. Parágrafo 3 - aditamento da CUA após a adopção do Controlador Financeiro.  
162. O Grupo de trabalho analisará o parágrafo 4-9 (OLC, Egipto, Unidade de 

Reforma, Consultor, BoEA) 
163. Em 10 - OLC indicará que esta é uma validação temporária antes da aprovação 

dos órgãos deliberativos.   
164. 10 (b) O BoT irá rever o Orçamento do Fundo da Paz.  
165. 10 (c) Não há tantos detalhes a nível do Mecanismo de Reserva para Crises 

neste FRR, mas outros documentos deverão conter tais especificidades. 
166. Unidade de Reforma em c - para crise - imprevisto, desconhecido, não 

orçamentado para..... Montante pré-aprovado reservado para crises emergentes. 
Trabalhos adicionais continuarão a ser desenvolvidos para determinar o nível. A 
DPA e a PSOD deverão ser envolvidas nestas discussões. O nível proposto será 
apresentado ao conselho e, em seguida, será feita uma recomendação. O manual 
terá de captar isto. 

167. A propostadeverá incluir que as alíneas c e d serão elaboradas através dos 
órgãos deliberativos relevantes. 

168. A alínea f para OLC. 
169. A alínea g deverá ser eliminada. A Unidade de Reforma considera que esta deve 

permanecer nos TdR para os Auditores Externos.  
170. O papel do BoT no quadro da UA. 
171. O Conselho de Directores propôs um ponto sobre a aprovação dos TdR dos 

Auditores Externos, que serão formalmente nomeados pela Comissão. Os 
parceiros externos também precisam de credibilidade externa no seu desembolso.  

172. Grupo de Trabalho - Nigéria, OLC, Egipto, Unidade de Reforma e Consultor para 
o Artigo 38, parágrafo 10. 

 
 Artigo 37º 
 

173. Parágrafo 4 c - adoptado com alterações para acrescentar orçamento à alínea (b) 
e colaboração e consulta à alínea (c). 

174. Ao parágrafo 37 (5) acrescentar Oficial de Controlo da Comissão da UA. A 
autoridade delegada é importante em termos das linhas e estrutura do 
Secretariado (sob a gestão do DCP). O artigo foi adoptado com supressão do 
delegado.  

175. 37 (6)  
176. No parágrafo 37 (7) alterar CRP para o CPS. A Unidade de Reforma considera 

que é importante que o CPS seja mantido. Retirar o Secretariado e incluir o 
Comité Executivo de Gestão e acrescentar relatórios de desempenho baseados 
em resultados antes dos relatórios de desempenho orçamental. 

177. Alterar os artigos 46º a 54º. 
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178. F15 Egipto - o papel do F15 não é claro no que diz respeito ao controlo e 
supervisão de relatórios que começam a partir do orçamento. 

179. Nigéria - alinhado com o envolvimento no relatório de desempenho orçamental do 
F15. O CTE de Finanças deve contribuir para o endosso final do EX CL. 

180. Nova proposta para 7. 
181. No âmbito do artigo 54º, o Comité Executivo de Gestão apresentará 

trimestralmente relatórios de desempenho orçamental baseados nos resultados 
do Fundo da Paz: 

a) ao BoT  
b) ao CPS para recomendação  
c) CRP através do SCM do GSCBFAM, em conjunto com o F15, para consideração. 

(adoptado) 
182. 182. 37 (8). 
183. 37 (9) O Secretariado executará as suas funções e será responsável por outras 

funções determinadas. O parágrafo deve ser eliminado. Este será reaberto no 
CRP. 

184. O processo orçamental é centralizado com o CFO. Cada departamento é 
submetido a consultas e fornece contributos.  

185. Artigo 37 (10) sujeito à aprovação do CPS e à consideração do EXCL, através do 
CRP.  

186. 37 (10) c e d - adoptado com alterações. 
187. 37 (10) e f devem começar com consideração.  
188. Artigo 38º.  
189. 38 (3, 4, 5) - suprimido.  
190. 38 (6) Todas as despesas serão classificadas e agrupadas em despesas, em 

conformidade com o Artigo 14º (4) e o Manual Orçamental da UA e desagregadas 
pelas seguintes janelas temáticas do Fundo da Paz. 

191. 38 (7) adoptado. 
192. 38 (8). 
193. Sobre o parágrafo 9 - seria bom haver um acordo interno para o Comité 

Orçamental do Fundo de Paz, mas isto deve ser enumerado. 
194. Artigo 40 - adoptado.  
195. Artigo 41 - adoptado com as alterações. 
196. Artigo 42 - adoptado com as alterações. 
197. Artigo 45 - adoptado com as alterações.  
198. Artigo 47 – adoptado. 
199. Artigo 48 - adoptado com as alterações.  
200. Artigo 49 - adoptado com as emendas. 
201. Artigo 50 –o grupo de trabalho deve rever este artigo. 

 
 24 de Novembro 
 

202. Artigo 73º - adoptado com as alterações. 
203. Artigo 77º - adoptado com dois parágrafos e um especificando a Decisão EXCL 

1057.  
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204. Artigo 28º (suspenso até que os resultados da auditoria forense sejam discutidos). 
205. Artigo 69º - retirado com a aprovação do F15 e adoptado.  
206. Artigo 36º - Fundo da Paz (adoptado com alterações). 
207. Artigo 37º - acrescentar a função do F15 na supervisão do Orçamento.  
208. Aos 37º (8) e (9) adoptados com as alterações.  
209. Artigo 38º - adoptado com as alterações.  
210. Artigo 49º - adoptado com as alterações introduzidas. 
211. Artigo 99º TdR de Auditoria 
212. Apresentação d Sr. Adbdelkader (BoEA) 
213. Artigo 104 (h) Resumo dos ajustes de Auditoria indicando os registos 

contabilísticos recomendados. Estes ajustes podem ser efectuados quando o 
relatório for aprovado pelos órgãos deliberativos da Unidade.  

214. Artigo 67º Exclusão do Acesso ao Financiamento - O legal deve verificar. 
215. Artigo 90º adoptado. 
216. Artigo 91º - Comité de Acompanhamento de Auditoria Interna - alterado para não 

interferir nos trabalhos da OIA. 
217. A emenda foi para acrescentar o parágrafo 3.  
218. Comentários da OLC. 

 
 Recomendações 
 

219. A Sessão Conjunta formulou as seguintes recomendações ao CRP: 
 

i) A adopção do Regulamento Financeiro pelo Conselho Executivo após ter 
sido devidamente validado pelo CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos. 
 

ii) Os seis Estados-membros do Norte de África1 que registaram as suas 
reservas sobre a aplicação da Escala de Avaliação para avaliar as 
contribuições dos Estados-membros para o Fundo de Paz da UA solicitaram 
que as mesmas sejam incorporadas no FRR da UA. 
 

iii) Estes Estados-membros exigiram a sua reserva no FRR, em conformidade 
com a Decisão 1100, parágrafo 6 do Conselho Executivo e da 14ª Sessão da 
Conferência Extraordinária, parágrafo 13, que reconhece estas reservas e as 
incorporou e integrou nas decisões. 
 

iv) Embora haja objecções de outros Estados-membros a estas exigências, o 
Presidente do Subcomité de Agosto - Sua Excelência o Embaixador Amma do 
Gana, aceitou o pedido de todos os Estados-membros do Norte de África da 
UA, que registaram as suas reservas para que esta questão fosse levantada 
durante a apreciação do relatório do Subcomité pelo CRP. 
 
 
 

                                       
1Egipto, Líbia. Argélia. Tunísia, Mauritânia e República Árabe Saaraui 



EX.CL/1242(XXXVIII)Rev.1 
Pág. 24 

 

Relatório da Sessão Conjunta de GSCBFAM, CPC e Peritos Técnicos do F15 

L. Revisão do Regulamento do Pessoal 
 
220. De igual modo, a Comissão apresentou pela primeira vez o projecto de 
Regulamento do Pessoal da União Africana (SRR) à sessão conjunta do GSCBFAM e 
dos peritos técnicos do F15 para revisão, durante a reunião realizada em Nairobi, 
Quénia, de 4 a 11 de Novembro de 2019. Seguiram-se reuniões virtuais que tiveram 
lugar de 26 de Outubro de 2020 a 3 de Novembro de 2020. Esta última conduziu a um 
acordo para recomendar o SRR à adopção do Conselho Executivo, após consideração 
pelo CRP. 

 
221. Os detalhes das áreas alteradas e reforçadas são fornecidos abaixo. 

 
a) METODOLOGIA NA CONSIDERAÇÃO DO SRR 

 
222. A reunião em Nairobi adoptou a metodologia de ter diariamente quatro grupos de 
trabalho separados para avaliar, rever, alterar e melhorar os artigos do actual Estatuto e 
Regras do Pessoal, alinhados com as várias Decisões dos Órgãos Deliberativos. 
 
223. As quatro sessões do grupo de trabalho foram lideradas por representantes do 
Egipto, Gana, Namíbia e África do Sul com a participação de outros Estados-membros 
apoiados por representantes da Comissão. As propostas dos grupos de trabalho foram 
posteriormente trazidas, discutidas e aprovadas durante as sessões plenárias diárias. 
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Nº Tópico Descrição Página 
nº 

Total de 
páginas 

# Apoio ao 
conteúdo 
temático 

1 

Definições, Objectivo, 
Finalidade, Direitos, Deveres e 
Obrigações 
Direitos de autor, Patentes e 
outros direitos, Privilégios e 
imunidades  
Documentos de viagem oficiais. 

Regulamento 1-3.6 
Artigo 1º -9º 

 

5-13 
29-36 

 
17 

1º DIA  

OLC 
 

2 

Classificação dos funcionários e 
do pessoal  
Classificação dos Correios 
Grau e Escalões de Salário 
Salário/ Remuneração/subsídio 
de pessoal 

Regulamento  4-5 
Artigo 10º -23º 

14-15 
37-47 

13 
HRM/OLC 

 

3 
Recrutamento/ Nomeação/ 
Promoção/ e Reintegração  

Regulamento 6.1-
6.5 

Artigo 24º - 32º 

16-17 
48-59 

14 

2º DIA 
HRM 

 

4 
Avaliação de Desempenho do 
Pessoal e Desenvolvimento de 
Carreira, Licença do Pessoal 

Regulamento 6.6-7 
Norma 33 º -40º 

18 
59-71 

14 

5 
Despesas de viagem e 
mudança 

Regulamento 8 
Artigo 43º - 47º 

19 
74-78 

6 

3º  
DIA 

HRM 
 

6 
Plano de Assistência Médica 
Pensão 

Regulamento 9 
Artigo 41º -42º 

20 
72-73 

3 

7 Relações de Pessoal  
Regulamento 10 
Artigo 48º -49º 

21 
79-82 

4 

8 

Órgãos Consultivos de Pessoal 
Conduta e Disciplina do 
pessoal/ Questões disciplinares/ 
Mecanismo de recurso interno/ 
Tribunal/ Indemnização 
/Recurso 

Regulamento 11- 
14.3 

Artigo 50º -61º 
 

22-23 
83-98 

18 

4º  
DIA 

OLC 

9 
Correspondência e Registos de 
Pessoal 

Artigo 62º -63º 99-100 2 

HRM/OLC 
10 Separação do serviço 

Regulamento 15.1, 
15.2, 

Artigo 64º -77º 

24 
101-
107 

8 

11 

Disposições Gerais, Anexos, 
Leis e Regulamentos do país de 
acolhimento, Bem-estar, Língua 
dos Documentos, Entrada em 

Regulamento 16.1, 
16.2, 16.3 
Artigo 78º - 83º 

24 
108-
109 

2 
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b) REVISÃO SUMÁRIA DO REGULAMENTO do PESSOAL 
 

I. ABREVIATURAS/ACRÓNICOS 
 

224. As seguintes novas abreviaturas/acrónimos foram adicionados ao SRR existente: 
 

 ALD (Nomeação de Duração Limitada) 

 ECOSOCC e PAP 

 RSC (Comité de Recrutamento e Selecção),  

 PMC (Comité de Promoção e Mobilidade) 

 SSERC (Comité de Resposta a Emergências de Segurança e Protecção) 
 
II. PREÂMBULO- Página 2 

 
225. O Preâmbulo do projecto de revisão do SRR explica a importância da revisão e 
destaca as condições de serviço, direitos, deveres, obrigações e sanções dos 
funcionários, nomeados especiais e membros do pessoal da União Africana. Solicita 
igualmente que o SRR seja parte integrante da Carta de Nomeação de cada oficial e do 
contrato de trabalho de cada membro do pessoal e nomeado especial, que deverá ser 
interpretada e aplicada em conformidade com os Tratados, Protocolos, Regras e 
Procedimentos e Decisões relevantes da Conferência e do Conselho Executivo da União 
Africana, bem como com os princípios do direito internacional. 

 
III. DEFINIÇÕES - CAPÍTULO I, Regulamento 1 

 
226. Algumas definições foram acrescentadas ou aprimoradas: 

Aprimoradas Nova Adição 

 Presidente  ALD (Nomeação de Duração Limitada)  

 Criança portadora de deficiência  Autoridade Competente 

 Criança a cargo  Subsídio para o cônjuge dependente 

 Cônjuge Dependente  Posto de serviço 

 Pessoal recrutado localmente  Pessoal da Missão de Campo 

 Pessoal Profissional  Paridade de Género 

 Formação auto-patrocinada  Chefe de órgão 

 Má conduta grave  Relativo Imediato 

 Dias de trabalho  Membros do ECOSOCC 
 
 
 
 

 Membro do Parlamento Pan-Africano 

Vigor das Alterações. 
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IV. REGULAMENTO DO PESSOAL 
 

227. O Regulamento do Pessoal visa fornecer os princípios orientadores básicos sobre 
as relações entre os Funcionários, nomeados especiais, membros do pessoal e a União 
na determinação das suas condições de serviço. 

 
IV.-a. CAPÍTULO II - ÂMBITO, OBJECTIVO E ÁREA DE APLICAÇÃO 

 
228. Os termos de Funcionários Elegíveis, Nomeados Especiais e Autoridades de 

Delegação especificados nos Regulamentos 2.1 a 2.4 foram adicionados. 
 

IV.-b. CAPÍTULO III - DIREITOS, DEVERES E OBRIGAÇÕES  
 

229. Os termos de Funcionários Elegíveis e Nomeados Especiais, bem como a revisão 
do texto para juramento ou declaração ao abrigo dos Regulamentos 3.1. a 3.7. 
foram adicionados. 

 
IV.-c. CAPÍTULO IV - CLASSIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NOMEADOS 

 POLÍTICOS, NOMEADOS ESPECIAIS E DOS MEMBROS DO PESSOAL  
 

230. Os termos de Funcionários Não Eleitos (Grupo II) para o ECOSOCC e 
Parlamento Pan-Africano ao abrigo do Regulamento 4 foram adicionados. 

 
IV.-d. CAPÍTULO V - SALÁRIO E BENEFÍCIOS 

 
231. Os termos de Funcionários Elegíveis e Nomeados Especiais foram adicionados, 

bem como a obrigatoriedade do Presidente apresentar ao Órgão Deliberativo, 
com um ano de antecedência, qualquer proposta de estudo sobre a revisão do 
salário, subsídios e prestações de cinco em cinco (5) anos, com excepção do 
Subsídio de Habitação, Subsídio de Pós-Ajuste e Subsídio de Não-Residência, 
que é efectuado de três em três (3) anos, salvo determinação em contrário ao 
abrigo do Regulamento 5. 

 
IV.-e. CAPÍTULO VI - NOMEAÇÃO, RECRUTAMENTO, EVOLUÇÃO, 

 REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO  
 

232. Os Regulamentos 6.1 a 6.6 foram alterados como se segue: 
 

 Introdução dos termos Oficiais Não Eleitos (abrange ao ECOSOCC e PAP);  

 Nomeados Políticos (Grupo III) e Nomeados Especiais (Grupo VI) 
estritamente limitados ao mandato de Presidente e de Oficial eleito elegível, 
respectivamente;  

 Introdução do RSC (Comité de Recrutamento e Selecção) e do PMC (Comité 
de Promoção e Mobilidade) em substituição do APROB;  
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 Alteração da idade de elegibilidade para o recrutamento para 18 a 55 anos em 
vez de 21 a 55 anos;  

 Introdução da nomeação de Duração Limitada (ALD) em substituição do 
contrato de Curto Prazo;  

 Foi dada ênfase para que as nomeações políticas e especiais sejam feitas no 
âmbito da estrutura aprovada e orçamentada da União. 
 

IV.-f.  CAPÍTULO VII - LICENÇA DE OFICIAIS ELEGÍVEIS, NOMEADOS 
 ESPECIAIS E MEMBROS DO PESSOAL 

 
233. Foram acrescentados os termos de Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais no 

que diz respeito à gestão de férias ao abrigo do Regulamento 7. 
 

IV.-g. CAPÍTULO VIII - DESPESAS DE VIAGEM E DESLOCAÇÃO 
 

234. Os termos de Oficiais Elegíveis, Nomeados Políticos e Nomeados Especiais 
foram acrescentados ao abrigo do Regulamento 8. 

 
IV.-h. CAPÍTULO IX - ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS 

 
235. A revisão teve como ênfase a não cobertura ao abrigo do Plano de Assistência 

Médica da UA de familiares do pessoal sob Termos Fixos, ALD, bem como do 
pessoal das missões no terreno e dosnomeados para a União de outras 
organizações e Estados-membros ao abrigo dos Regulamentos 9.1 e 9.2. 

 
IV.-i.  CAPÍTULO X - RELAÇÕES COM O PESSOAL 

 
236. Não foram feitas grandes alterações ao abrigo do Regulamento 10. 

 
IV.-j.  CAPÍTULO XI - ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTIVOS DA AU 

 
237. Nos termos do Regulamento 11, foram feitas as seguintes alterações: 

 

 Renomeação do Comité Administrativo Misto (JAC) para Comité Consultivo 
Misto sobre Políticas Administrativas (JACAP); 

 Definição da função do Comité de Recrutamento e Selecção (RSC) no 
aconselhamento do Presidente em assuntos relacionados ao recrutamento, 
selecção, nomeação e período de experiência; 

 Definição da função do Comité de Promoção e Mobilidade (RMC) no 
aconselhamento do Presidente em assuntos relacionados aoprogresso, 
actualização, promoção, transferência, mobilidade e desenvolvimento da 
carreira do pessoal; 

 Não foi feita qualquer alteração sobre as funções e responsabilidades do 
Painel Médico; 
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 O Conselho Disciplinar abordou questões relacionadas a infracções 
disciplinares e má conduta dos Nomeados Especiais e Membros do Pessoal; 

 Introdução de um Painel Disciplinar para Oficiais da União que trata de 
questões de infracções disciplinares e conduta imprópria de oficiais eleitos e 
não eleitos; 

 Não foi feita qualquer alteração às funções e responsabilidades do Painel de 
Reclamações; 

 Introdução do Comité Consultivo de Formação (TAC); 

 Introdução do Comité de Segurança e Respostas a Emergências (SERC); 

 Introdução do Comité Consultivo TIC (ICTAC); 

 Introdução do Gabinete do Provedor de Justiça; 

 Introdução do Gabinete de Ética; 
 

IV.-k. CAPÍTULO XII - CONDUTA E DISCIPLINA   
 

238. Foram propostas alterações ao abrigo do Regulamento 12 no contexto de 
medidas administrativas e disciplinares de oficiais eleitos, remetendo as 
conclusões finais e recomendações do Painel Disciplinar dos Oficiais da União 
para o Conselho Executivo. 

 
IV.-l.  CAPÍTULO XIII - INDEMNIZAÇÃO   

 
239. Nos termos do Regulamento 13, os requisitos e instruções administrativas para 

que os Oficiais, Nomeados Especiais e membros do pessoal indemnizem a União 
por prejuízos devido a negligência geral ou violação do SRR foram 
acrescentados. O parágrafo anterior sobre Assuntos de Auditoria foi alterado para 
um novo Capítulo XIV - Auditoria e Recuperação. 

 
IV.-m. CAPÍTULO XIV - AUDITORIA E RECUPERAÇÃO 

 
240. Este novo Regulamento 14 foi elaborado de modo a incluir o mecanismo de 

recuperação de actos e/ou despesas não autorizados, incluindo adiantamentos 
pendentes e pagamentos excessivos relativamente a qualquer oficial, nomeado 
especial e membros do pessoal. 

 
IV.-n. CAPÍTULO XV - RECURSOS  

 
241. Nenhuma mudança significativa foi feita nos termos do Regulamento 15. 

 
IV.-o. CAPÍTULO XV - SEPARAÇÃO  

 
242. Nenhuma mudança significativa foi feita nos termos do Regulamento 16. 
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IV.-p. CHAPTER XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

243. Nenhuma mudança significativa foi feita nos termos do Regulamento 17. 
 

V. REGULAMENTO DO PESSOAL 
 

244. O Regulamento do Pessoal visa fornecer uma explicação mais detalhada e 
suplementar dos princípios orientadores contidos no Regulamento. 

 
V.-a. CAPÍTULO I - ÂMBITO, OBJECTIVO E ÁREA DE APLICAÇÃO  

 
245. Nenhuma mudança significativa foi feita ao artigo 1º - Definições e artigo 2º - 

Relações das Regras do Pessoal com o Regulamento do Pessoal. Ao abrigo do 
artigo 3º - Âmbito de aplicação, não foi feita qualquer mudança significativa, 
excepto ao parágrafo (iv) que foi alterado para “Todas as Reclamações devem ser 
feitas no prazo de um ano” em vez de “prazo razoável”. 

 
V.-b. CAPÍTULO II - DEVERES, OBRIGAÇÕES E DIREITOS  

 
246. Ao abrigo do artigo 4º - Deveres e Obrigações, os termos Funcionários Elegíveis 

e Nomeados Especiais foram introduzidos e todas as outras emendas foram 
discutidas e adoptadas. Não foram feitas alterações significativas ao artigo 5º - 
Obrigações relacionadas à Confidencialidade de Informação e ao artigo 6º - 
Direitos de Autor, Patentes e Outros Direitos. Em relação ao artigo 7º - Privilégios 
e Imunidades, os termos Oficiais, Nomeados Especiais e Nomeados Políticos 
foram incluídos. Não foi feita qualquer alteração significativa ao artigo 8º - 
Documentos de Viagem Oficiais. 

 
V.-c. CAPÍTULO III - Classificação dos Oficiais e do Pessoal  

 
247. Ao abrigo do artigo 9º - Classificação de Oficiais e Pessoal, o termo do Grupo II - 

Oficiais não eleitos foi introduzido para cobrir os Membros do PAP e do 
ECOSOCC. Ao abrigo do parágrafo 9.4 (a) - o posto de Chefe Adjunto do Pessoal 
do Gabinete do Presidente foi acrescentado em conformidade com a nova 
Estrutura Aprovada, que entra em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2021. 
Relativamente ao artigo 10º - Graus e Escalões Salariais, o termo JAC foi 
substituído por JACAP no parágrafo 10.4 e ao abrigo do artigo 11º - 
Classificações de Postos, não foram feitas quaisquer alterações.  

 
V.-d.  CAPÍTULO IV - Remuneração   

 
248. Os termos oficiais elegíveis, nomeados políticos e nomeados especiais foram 

acrescentados ao artigo 12º -Salários. Para o artigo 13º - Aumento Anual dos 
Salários, o termo APROB sob o parágrafo 13.4 foi alterado e substituído por PMC 
(Comité de Promoção e Mobilidade). Não foram feitas grandes alterações ao 
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artigo14º - Ajustamentos Salariais sobre Transferências de Pessoal e ao artigo 
15º - Ajustamento do Salário na Promoção. Em relação ao artigo 16º - Dedução 
Salarial, foram acrescentados os termos Oficiais, Oficiais Elegíveis e Nomeados 
Especiais. 

 
V.-e.  CAPÍTULO V - BENEFÍCIOS E DIREITOS 

 
249. O título existente do capítulo “Direitos do Pessoal” foi alterado para “Benefícios e 

Direitos”, a fim de incluir todo o pessoal, oficiais elegíveis e nomeados especiais 
no âmbito dos artigos 18º a 29º.Um novo artigo 17º - Revisão dos Benefícios e 
Direitos, foi introduzido como se segue: 

 

 Revisão dos direitos a cada três em três (3) anos de: 
o Subsídio de pós-ajustamento 
o Subsídio de Habitação;  
o Subsídio de Não-Residência. 

 

 Revisão dos direitos e benefícios a cada cinco (5) anos de: 
o Salário Básico; 
o Subsídio por cônjuge dependente; 
o Subsídio por filho a cargo; 
o Subsídio de educação; 
o Subsídio de subsistência e de instalação; 
o Subsídio de horas extraordinárias; 
o Subsídio de repatriação;  
o Subsídio de Transporte de Objectos Pessoais. 

 
250. O artigo 18º - Subsídio de Pós-Ajuste e o artigo 19º - Subsídio de Habitação, 

foram alteradas para incluir o termo Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais. Os 
termos Nomeados Especiais e grau GSA4, GSA5 e GSA6 foram introduzidosao 
artigos 20º - Subsídio de Não-Residência, para haver mais clareza em termos de 
aplicação deste subsídio, que deve ser revisto a cada cinco (5) anos. Em relação 
ao artigo 21º - Subsídio por cônjuge a cargo, não foi feita qualquer alteração. 

 
251. Relativamente ao artigo 22º - Subsídio por filho a cargo, o parágrafo 22.2 foi 

alterado para indicar que todos os filhos dependentes elegíveis devem ter até 21 
anos e, para os filhos dependentes elegíveis com deficiência, até 24 anos. Em 
circunstâncias excepcionais e com certificação do Painel Médico da UA, o abono 
de família para crianças com deficiência poderia ser prolongado até aos 27 anos. 

 
252. Nesta conjuntura, o representante do Gabinete de Conselheiro Jurídico indicou 

que o actual SRR prevê (a) que os membros de pessoal recrutados entre 30 de 
Junho de 1990 e 30 de Junho de 2003 tenham até à idade de 24 anos e (b) Para 
os membros do pessoal recrutado após 30 de Junho de 2003, até à idade de 21 
anos.  O Gabinete de Conselho Jurídico solicitou o estatuto-quo do limite de idade 
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existente em vez do Órgão Deliberativo assumir riscos, uma vez que isto pode ter 
implicações legais e financeiras no caso de o assunto ser remetido para o 
Tribunal Administrativo, ao aplicar retroactivamente novas regras sobre o pessoal 
existente (direitos adquiridos), cujos pormenores são capturados na Secção E - 
Direitos Adquiridos deste relatório. 

 
253. Tendo em conta os parágrafos anteriores, o Subcomité do CRP adoptou o 

seguinte texto revisto para o artigo 23º - Subsídios de Educação, parágrafo 23.1 
como se segue: 

 
a) Vinte e quatro (24) anos para os membros do pessoal recrutados entre 30 de 

Junho de 1990 e 30 de Junho de 2003; 
b) Vinte e um (21) anos para os membros do pessoal recrutado após 1 de Julho 

de 2003; 
c) Crianças elegíveis com deficiência até vinte e quatro (24) anos de idade. 

 
254. Artigo 24º - Duração do subsídio de educação foi adoptada sem alterações. O 

título do artigo 25º - Consideração Especial para Crianças com Deficiência foi 
alterado e os termos Oficiais Elegíveis, Nomeados Especiais e Pessoal Regular 
foram acrescentados ao parágrafo 25.4. 

 
255. Artigo 26º - Subsídio de Subsistência, foi adoptado com o aditamento de 

Funcionários, Funcionários Elegíveis e Nomeados Especiais no parágrafo 26.1.  A 
taxa do subsídio de estadia diária em relação ao pagamento da União pelo 
alojamento, almoço ou todas as refeições foram alinhadas com a Decisão do 
Conselho Executivo de Julho de 2017. 

 
256. O artigo 27º - subsídio de instalação, foi adoptado com o aditamento dos termos 

Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais. Os parágrafos sobre as modalidades de 
pagamento do subsídio de instalação [26.1 (b), (c), (d) e (e)] foram alinhados com 
a Decisão do Conselho Executivo de Julho de 2017. 

 
257. Não foram feitas alterações significativas ao artigo 28º - Indemnização por 

cessação de funções e todas as referências cruzadas foram verificadas e 
alinhadas. O artigo 29º - Subsídio de Repatriação foi adoptado sem alterações. 

 
258. O termo Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais foram acrescentados ao artigo 

30º - Outros Subsídios de Serviço. Nos termos dos parágrafos 30.1 (a) e (b), o 
texto “Os dias de férias compensatórias não serão acumulados ou convertidos em 
dinheiro” foi acrescentado e adoptado. 
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V.-f. CAPÍTULO VI - ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS SALARIAIS  
 

259. Os termos Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais foram acrescentados ao 
artigo 31º - Salário Antecipado. Além disso, a definição para a recuperação de tal 
adiantamento foi especificada na alínea (e) e totalmente endossada pelo 
Subcomité. 

 
260. Ao artigo 32º - Empréstimos, os termos Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais 

foram acrescentados às alíneas sobre empréstimo salarial, empréstimo automóvel 
e empréstimo de emergência. 

 
V.-g.  CAPÍTULO VII - RECRUTAMENTO, NOMEAÇÃO, PROMOÇÃO E 

 REINTEGRAÇÃO 
 
261. Nos termos do artigo 33º - Condições de Nomeação, o termo APROB foi 

substituído pelo Comité de Recrutamento e Selecção (RSC) e pelo Comité de 
Promoção e Mobilidade (PMC). Da mesma forma, o tipo de contrato a curto prazo 
foi substituído por Nomeação de Duração Limitada (ALD). A criação e aplicação 
de um sistema central de quotas da União para todos os cargos profissionais ao 
abrigo dos vários tipos de contrato Regular, a Prazo Fixo e ALD, bem como os 
elementos das representações de género, regionais e juvenis foram abordados ao 
abrigo deste artigo. 

 
262. O artigo 34º - recrutamento foi adoptado com pequenas alterações. 
 
263. Nos termos do artigo 35º - Tipo de recrutamento, o termo APROB foi substituído 

por RSC (Comité de Recrutamento e Selecção) e o capítulo de recrutamento de 
pessoal, através do mecanismo de listas foi excluído em conformidade com a 
Decisão do Conselho Executivo de Outubro de 2020. O Subcomité solicitou que 
os Peritos R10 apresentem um Projecto de Política sobre a utilização do 
mecanismo de recrutamento rápido ou de lista para o destacamento rápido de 
emergência em circunstâncias específicas para a Paz e Segurança e outros 
riscos de segurança sanitária, à consideração do Órgão Deliberativo. 

 
264. Relativamente ao artigo 36º - Recrutamento de Pessoal com Relações Familiares 

na União, o parágrafo 36.1 foi alterado com a criação de uma nova definição 
“Parentes Imediatos”, reflectindo a exigência obrigatória dos membros do pessoal 
revelarem tal relação (36.6 a 36.8), sob pena da União instituir as medidas 
disciplinares adequadas. 

 
265. Os termos de Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais foram acrescentados ao 

artigo 37º - Divulgação de Informações Pessoais. 
 
266. O termo de Autoridade Autorizada para Nomeação foi acrescentado em relação à 

emissão de Carta de Nomeação ou Contrato de Trabalho para Oficiais, 
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Nomeados Especiais e membros do pessoal ao abrigo do artigo 3º7 - Carta de 
Nomeação. O parágrafo 38.3 relacionado a Contrato de Prazo Fixo e ALD foi 
revisto para incluir a fonte de financiamento, data da separação obrigatória e o 
número permitido de renovações. O ponto 38.4 relativo ao pessoal de projecto 
financiado pelos Estados-membros ou parceiros foi revisto para incluir a fonte de 
financiamento, duração do projecto, data de separação obrigatória e o número 
admissível de renovações. 

 
267. Os termos de Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais foram acrescentados ao 

texto ao abrigo do artigo 39º - Data Efectiva da Nomeação. 
 
268. O artigo 40º - Tipo de Nomeações, tem 10 secções que abrangem a nomeação 

regular (40.1), termos fixos (40.2), ALD (40.3), nomeação política 
(40.4),nomeação especial (40.5), destacamento (40.6),renovação de contratos 
(40.7),reintegração ao serviço da União (40. 8) que não sofreu nenhuma alteração 
excepto um aditamento ao parágrafo (e) “Pessoal que se demite não será 
reintegrado sem excepção”, Transferências, Missão de Longa Duração e Rotação 
do Pessoal (40,9) e Mobilidade do Pessoal (40,10) no âmbito do PMC (Comité de 
Promoção e Mobilidade), foram adoptados com as emendas pelo Subcomité do 
CRP. 

 
269. O artigo 41º - Consultoria, refere-se a todos os contratos de serviços de 

consultoria adjudicados a indivíduos ou organizações que se enquadrem em 
processos de aquisição por um período não superior a 6 meses, renovável uma 
vez com separação obrigatória da União. 

 
270. O artigo 42º - Progressos e Promoções foram adoptadas com pequenas 

emendas. 
 
271. O artigo 43º - Nomeação Interina e Oficial Responsável foi adoptada com 

alterações no parágrafo 43.1 (a) e (d) com nomeação interina por um período 
máximo de 12 meses, com prorrogação excepcional de 6 meses até ao 
recrutamento, sem qualquer expectativa ou direito a confirmação do lugar para a 
pessoa que actua no posto. 

 
V.-h.  CAPÍTULO VIII - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO  

 
272. O Capítulo VIII e o artigo 44º foram renomeados para Avaliação de Desempenho 

em vez de Avaliação de Desempenho do Pessoal, uma vez que o sistema de 
avaliação anual passará a ser aplicado a oficiais elegíveis, nomeados especiais 
e membros do pessoal para avaliar o seu desempenho, eficiência, competência 
e integridade. 
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V.-i.  CAPÍTULO IX - DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 
 

273. O artigo 45º - Desenvolvimento de Carreira do Pessoal foi adoptado com 
emendas. Um novo parágrafo 45.5 foi acrescentado sobre a importância de 
promover a diversidade e a inclusão do género, deficiência e jovens em todas as 
actividades de formação, aprendizagem e desenvolvimento da União Africana. O 
artigo 46º - Aprendizagem e Desenvolvimento foi adoptado com pequenas 
emendas. 

 
V.-j. CAPÍTULO X - FÉRIAS 

 
274. O título do Capítulo X tinha foi alterado para “Pessoal” em vez de “Férias do 

Pessoal”, uma vez que inclui oficiais elegíveis, nomeados especiais, e membros 
do pessoal.    

 
275. O artigo 47º - Férias no país de origem foi alterada para 45 dias de férias 

acumuladas na separação em vez de 110 dias como especificado no actual 
Regulamento do Pessoal. Representantes do Gabinete de Conselho Jurídico 
chamaram a atenção do Subcomité sobre as implicações jurídicas e financeiras 
de tal alteração no caso de o assunto ser remetido ao Tribunal Administrativo, na 
aplicação retrospectiva de novas regras sobre o pessoal existente (direitos 
adquiridos), cujos pormenores são captados na Secção E - Direitos Adquiridos do 
presente relatório. Outras alíneas foram alteradas e adoptadas pelo Subcomité. 

 
276. Os termos de Oficiais Elegíveis e Nomeados Especiais foram acrescentados ao 

artigo 48º - Férias Anuais adoptados pelo Subcomité. Os termos oficiais elegíveis 
e nomeados especiais foram adicionados ao artigo 49º - Outros Tipos de Licença 
que inclui 49.1 Licença de Nojo; 49.2 Licença de Estudo com Remuneração, 
Vinculação e Sem Remuneração com adição de novo parágrafo 49.2.2 (c); 49.3 
Licença de Ausência com adição de novo parágrafo 49.3 (c); e 49.4 Licença 
Prévia. Todos foram adoptados com alterações pelo Subcomité. 

 
277. O artigo 50º - A licença de maternidade e paternidade foi alterada para incluir 

Funcionários Elegíveis e Nomeados Especiais. Foram adoptadas licenças de 
maternidade de 98 dias úteis (14 semanas) e licenças de paternidade de dez (10) 
dias úteis com remuneração para todas as categorias de funcionários e membros 
do pessoal. 

 
278. O artigo 51º - Licença por Doença tem 13 parágrafos que foram alterados para 

incluir os termos de Funcionários Elegíveis e Nomeados Especiais, como se 
segue: 

 

 51.1: Direito a Licença por Doença,  

 51.2: Doenças Infecciosas Domésticas;  
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 51.3: Licença por Doença durante a Licença Anual/ Licença no país de 
origem;  

 51.4: Retomada da licença anual;  

 51.5: Evacuação médica;   

 51.6: Diagnóstico ou Tratamento Médico no Estrangeiro;   

 51.7: Período de Licença por Doença durante a Evacuação;   

 51.8: Assistência Hospitalar a funcionários elegíveis, pessoas nomeadas, 
membros do pessoal e dependentes elegíveis;  

 51.9: Assistência Ambulatória a Funcionário Estrangeiro, Nomeados 
Especiais, Membros do Pessoal e Dependentes Elegíveis;  

 50.10: Acompanhantes em Evacuação;  

 50.11: Evacuação Médica de Longa Duração,   

 50.12: Prestador de serviços médicos; e  

 50.13: Autorização de Acompanhamento Pós Evacuação Médica. 
 
V.-k.  CAPÍTULO XI - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E OUTROS 

 BENEFÍCIOS RELACIONADOS 
 

279. Os termos Funcionários Elegíveis e Nomeados Especiais foram adicionados ao 
artigo 52º - Benefícios Relacionados em relação ao Plano de Assistência Médica 
(parágrafo. 52.1); modalidades de tratamento de crianças com deficiência 
(parágrafo. 52.2); e Compensação por Morte, Lesão, Doença ou Incapacidade 
atribuída ao Serviço (parágrafo. 52.3). 

 
280. O artigo 53º - Pensão: Uma proposta de texto foi apresentada para alinhar ao 

Documento do Fundo de Pensões, mas aguarda a apreciação do Subcomité 
Conjunto do CRP e pelos Peritos F15, numa agenda separada. O parágrafo 
aguarda a apreciação e adopção pelo Subcomité. 

 
V.-l.  CAPITULO XII – VIAGENS 

 
281. O artigo 54º - Despesas de viagem foi adoptado sem emendas. O artigo 55º - 

Rota, Modo e Classe de Viagem foi alterada a fim de incluir os Membros da Mesa 
do PAP e do ECOSOCC na Classe Executiva, bem como o Director-Geral e o 
Chefe de Gabinete, de acordo com a Decisão do Conselho Executivo de 
Novembro de 2018 e a Política Administrativa revista da União Africana sobre 
Viagens e Missões (AUC/AD/12019 datada de 04 de Abril de 2019). Da mesma 
forma, o parágrafo 54.1 (c) foi alterado para incluir o bilhete da Classe Executiva 
para o Representante Permanente da UA, Chefe de Gabinete - D1 e Chefe de 
Gabinete Adjunto - P6 e Membros do Parlamento Pan-Africano, excluindo os 
membros do ECOSOCC, que viajem mais de 8 horas durante uma missão oficial 
da União. 

 
282. O parágrafo 55.2 foi alterado para incluir que os familiares elegíveis de todos os 

oficiais eleitos, nomeados políticos, nomeados especiais ou membro regular do 
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pessoal, que viajem acompanhados ou sozinhos, deverão viajar na classe 
económica. O parágrafo 55.4 especifica que nenhum oficial eleito elegível, 
nomeado político elegível, nomeado especial ou membro do pessoal elegível 
deverá utilizar ou converter qualquer bilhete não utilizado, aviso de Bilhete Pré-
pago (PTA) e Ordem de Encargos Diversos (MCO) ou de redução na classe do 
bilhete pago pela União. 

 
283. Relativamente ao artigo 56º - Viagens e Transporte de Efeitos Pessoais, o 

Subcomité considerou as disposições do Regulamento do Pessoal em vigor e a 
prática actual de pagamento de um montante fixo para oficiais elegíveis, 
nomeados especiais e membros do pessoal recrutado internacionalmente, tal 
como estipulado na Política Administrativa de Viagens e Missões da UA, que 
entrou em vigor a partir de Abril de 2019. 

 
284. O Subcomité recomendou e adoptou as seguintes opções para o artigo 56.1: 

 

 Retenção da opção de pagamento à companhia de transporte da taxa de 
4000Kg por frete marítimo ou 1334Kg por frete aéreo, com base nas taxas 
mais baratas prevalecentes de três cotações; ou 

 Opção de taxa de montante fixo aprovada pelo Órgão deliberativo.  
 

285. Relativamente à Regra 56.1 - Viagem em Missão de Longa Duração, o Subcomité 
recomendou que as missões de longa duração não deverão exceder quatro (4) 
meses e não são renováveisousubstituídas, uma vez que o pessoal deve ser 
considerado como transferido se o período exceder os quatro meses. O 
pagamento do DSA foi recomendado como se segue: 

 

 100% para o primeiro mês; 

 75% para o segundo mês; 

 50% para o terceiro e quarto mês. 
 

286. Relativamente ao artigo 56.3 - Viagens em regime de transferência, o Subcomité 
considerou as disposições do Regulamento do Pessoal existentes e a prática 
actual de pagamento de um montante fixo para a transferência de pessoal 
recrutado internacionalmente, tal como estipulado na Política Administrativa de 
Viagens e Missões da UA, que entrou em vigor a partir de Abril de 2019. 

 
287. O Subcomité recomendou e adoptou as seguintes opções para o artigo 56.3: 

 

 Retenção da opção de pagamento à companhia de transporte à taxa de 
6000Kg por frete marítimo ou 2004Kg por frete aéreo, com base nas taxas 
mais baratas prevalecentes de três cotações; ou 

 Opção de taxa de montante fixo aprovada pelo Órgão Deliberativo. 
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288. O artigo 56.4 - Viagens de Separação, os termos de oficiais elegíveis e nomeados 
especiais foram acrescentados aos textos existentes e os direitos de separação 
estão sujeitos à Política Administrativa de Viagens e Missões da UA, que entrou 
em vigor a partir de Abril de 2019. O Subcomité recomendou e adoptou as 
seguintes opções para o artigo 56.4: 

 

 Retenção da opção de pagamento à companhia de transporte à taxa de 
6000Kg por frete marítimo ou 2004Kg por frete aéreo, com base nas taxas 
mais baratas prevalecentes de três cotações; ou 

 Opção de taxa de montante fixo aprovada pelo Órgão deliberativo. 
 

289. Todas as outras subsecções do parágrafo 56.4 foram adoptadas com pequenas 
emendas para incluir os direitos a prazo fixo, pessoal ALD e membros do pessoal 
regular em serviço no seu próprio país, mas fora da cidade do posto de trabalho. 

 
290. Ao artigo 57º - Viagens dos Dependentes Elegíveis, os termos de funcionários 

elegíveis e nomeados especiais foram acrescentados e adoptados pelo 
Subcomité. 

 
291. Ao artigo 58º - Despesas de viagem e transporte em caso de morte: os termos de 

funcionários elegível e nomeado especialforam acrescentados. Todos os outros 
parágrafos foram adoptados pelo Subcomité. 

 
V.-m. CAPÍTULO XIII - RELAÇÕES COM O PESSOAL  

 
292. Artigo 59º - Associação do Pessoal e Assuntos Relacionados e Artigo 60º - 

Sistema de Prémios de Reconhecimento de Serviços foi adoptado pelo Subcomité 
sem alterações significativas. 

 
V.-n.  CAPÍTULO XIV - ÓRGÃOS DELIBERATIVOS DO PESSOAL  

 
293. Artigo 61º - Composição, Função e Termos de Referência dos Órgãos 

Consultivos de Pessoal: A referência cruzada com o Regulamento 11 foi 
verificada e o artigo foi adoptado pelo Subcomité. 

 
294. Artigo 62º - Comité Consultivo Misto para as Políticas Administrativas (JACAP): A 

Composição e funções do JACAP foram adoptadas pelo Subcomité.  
 
295. Artigo 63º - Comité de Recrutamento e Selecção (CSR): Este órgão irá substituir o 

actual APROB com a responsabilidade de examinar, rever, considerar e fazer 
recomendações ao Presidente sobre propostas de acção relacionadas ao 
recrutamento, nomeação, prorrogação da experiência e confirmação da 
nomeação inicial para todas as categorias de membros do pessoal. A composição 
e as funções do CSR foram adoptadas pelo Subcomité. 
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296. Artigo 64º - Comité de Promoção e Mobilidade (PMC): Este órgão substituirá o 
actual APROB, com a responsabilidade de rever, considerar e fazer 
recomendações ao Presidente sobre propostas de acção relativas à avaliação dos 
membros do pessoal para promoção, rescisão ou despromoção como resultado 
do processo de avaliação de desempenho, retenção do aumento ou concessão 
de progressos acelerados dentro do grau e Mobilidade dos membros do pessoal. 

 
297. Artigo 65º - Painel Médico da União: A composição e funções do Painel Médico 

da União foram adoptadas pelo Subcomité. 
 
298. Artigo 66º - Conselho de Conduta e Disciplina da União: A composição e funções 

do Conselho de Conduta e Disciplina da União foram adoptadas pelo Subcomité. 
 

299. Artigo 67º - Painel Disciplinar para os Funcionários da União: A composição e 
funções do Painel Disciplinar para os funcionários da União foram adoptadas pelo 
Subcomité. 

 
300. Artigo 68º - Painel de Reclamações dos Funcionários: A composição e as funções 

do Painel de Reclamações do Pessoal foram adoptadas pelo Subcomité. 
 

301. Artigo 69º - Gabinete do Provedor de Justiça e Gabinete de Ética: A composição e 
funções do Gabinete do Provedor de Justiça e do Gabinete de Ética foram 
adoptadas pelo Subcomité. 

 
302. Artigo 70º - Comité Consultivo de Formação (TAC): A composição e funções do 

Comité Consultivo para a Formação (TAC) foram adoptadas pelo Subcomité.  
 
303. Artigo 71º - Comissão Consultiva TIC (ICTAC): Os novos parágrafos sobre a 

composição e funções do Comité Consultivo TIC (ICTAC) foram adoptados pelo 
Subcomité.  

 
304. Artigo 72º - Comité de Resposta a Emergências de Segurança e Protecção 

(SSERC): Os novos parágrafos sobre a composição e funções do Comité de 
Protecção e Segurança de Resposta a Emergências (SSERC) foram adoptados 
pelo Subcomité. 

 
V.-o.  CAPÍTULO XV - QUESTÕES DISCIPLINARES E MECANISMOS 

 INTERNOS DE RECURSO 
 

305. Após a revisão deste capítulo, o Subcomité adoptou os seguintes artigos com 
pequenas alterações: 

 

 Artigo 73º - Actos de má conduta 

 Artigo 74º - Medidas Disciplinares 
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 Artigo 75º - Medidas Judiciais Instauradas contra um Funcionário Eleito ou 
Não Eleito, Nomeado Político, Nomeado Especial e Membro do Pessoal fora 
da União; 

 Artigo 76º - Suspensão de provas prima facie 

 Artigo 77º - Sanções Administrativas e Disciplinares, incluindo o novo 
parágrafo 77.5 - Recuperação.   

 Artigo 78º - Recursos de Decisões Administrativas e Disciplinares 
 
V.-p.  CAPÍTULO XVI - CORRESPONDÊNCIA E REGISTO DE PESSOAL 

 
306. Após a revisão deste capítulo, o Subcomité adoptou os seguintes artigos com 

pequenas alterações: 
 

 Artigo 79º - Correspondência official 

 Artigo 80º - Registo Pessoal 
 

V.-q.  CAPÍTULO XVII - SEPARAÇÃO DO SERVIÇO 
 

307. Após a revisão deste capítulo, o Subcomité adoptou os seguintes artigos com 
pequenas alterações, incluindo a sua aplicabilidade aos funcionários elegíveis, 
nomeados políticos/especiais e membros do pessoal (Ordinário, Prazo Fixo e 
ALD). 

 

 Artigo 81º - Tipos de Separação 

 Artigo 82º - Demissão 

 Artigo 83º - Rescisão 

 Artigo 84º - Revogação 

 Artigo 85º - Rescisão 

 Artigo 86º - Despedimento 

 Artigo 87º - Despedimento sumário 

 Artigo 88º - Reforma obrigatória: A idade de reforma obrigatória foi revista 
para 60 anos, após o último dia do mês em que o membro do pessoal 
(regular, termos fixos e ALD) celebra o seu 60º aniversário 

 Artigo 89º - Reforma Voluntária Antecipada 

 Artigo 90º - Morte em serviço 

 Artigo 91º - Fim do contrato 
 

308. Artigo 92º - Obrigações e Direitos Financeiros, foi alterado para reflectir o número 
máximo de dias de férias acumuladas para quarenta e cinco (45) de todos os 
Oficiais, Nomeados Políticos e Especiais e Pessoal (Regular e Termos Fixos) 
após a separação e os respectivos direitos. O Subcomité adoptou o parágrafo tal 
como especificado no Projecto de SRR. 
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309. Relativamente ao Artigo 93º - Direitos Financeiros de um Oficial Elegível Falecido 
ou Deficiente Permanente, Nomeado Especial e Membro do Pessoal, o 
Subcomité adoptou o parágrafo 93.1 e 93.2 relativo ao Seguro de Vida Colectivo e 
Quotas Acrescidas, respectivamente. O restante parágrafo 93.3 contínua 
pendente até ser tomada uma decisão pelo Órgão Deliberativo sobre as 
modalidades de implementação do Regime do Fundo de Pensões. 

 
310. O Subcomité adoptou os seguintes artigos com pequenas alterações: 

 

 Artigo 94º - Certificação de Serviço e Entrevista de Saída com o aditamento 
de funcionários elegíveis, nomeados políticos/especiais a esta regra. 

 Artigo 95º - Entrega. 

 Artigo 96º - Implementação e Institucionalização de Normas e 
Regulamentos. 

 Artigo 97º - Interpretação 
 

V.-r.  CAPÍTULO XVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

311. Ao abrigo deste capítulo, o Subcomité adoptou os seguintes artigos, sem 
alterações: 

 

 Artigo 98º - Leis e Regulamentos do País de Acolhimento.   

 Artigo 99º - Bem-estar: Adoptado em Nairobi. 

 Artigo 100º - Língua dos documentos. 

 Artigo 101º - Alteração do Regulamento e Normas. 

 Artigo 102º - Entrada em vigor. 
 
E. ACONSELHAMENTO JURÍDICO E RECOMENDAÇÃO DO GABINETE DO 

CONSELHEIRO JURÍDICO SOBRE DIREITOS ADQUIRIDOS 
 

312. É de notar que o Subcomité do CRP, durante as sessões de apreciação do 
Projecto de Regulamento do Pessoal, solicitou aos representantes do Gabinete do 
Conselho Jurídico que prestassem interpretação jurídica e aconselhamento sobre os 
direitos contratualmente adquiridos do pessoal da União, no contexto desta revisão. 
 
313. Note-se que a jurisprudência dos tribunais administrativos internacionais, 
incluindo o Tribunal Administrativo de Direito Internacional do Trabalho, esclareceu e 
estabeleceu uma jurisprudência de direitos adquiridos, que representa um controlo 
judicial do poder da Organização Internacional para modificar regulamentos 
administrativos em detrimento do seu pessoal. Numerosas jurisprudências ditam a 
importância da relação contratual na função pública internacional e a obrigação de que 
os compromissos assumidos no contrato inicial devam ser honrados pelo empregador.  
 
314. O Tribunal Administrativo da OIT defende de forma firme que: 
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315. “Os membros do pessoal das organizações internacionais não têm direito a que 
todas as condições de emprego ou de reforma estabelecidas nas disposições do 
regulamento do pessoal em vigor no momento do seu recrutamento lhes sejam 
aplicadas ao longo de toda a sua carreira e reforma”. 

316. Neste sentido, a jurisprudência relativa aos direitos adquiridos constitui um 
verdadeiro obstáculo que os tribunais administrativos internacionais conceberam para 
conter o poder dos órgãos legislativos das organizações internacionais de alterar 
unilateralmente as regras relativas ao estatuto dos seus empregados. A noção proíbe as 
regras que possam ser unilateralmente alteradas pela organização. Por outras palavras, 
se houver qualquer alteração prejudicial ao regulamento do pessoal, o pessoal em 
serviço continua a beneficiar das regras mais favoráveis que são para eles “direitos 
contratuais” propriamente ditos. 
 
317. A jurisprudência do Tribunal Administrativo da OIT (Acórdão n.º 61/1962 Lindsey) 
faz uma distinção fundamental entre três categorias de disposições: 

 
“1.  As regras internacionais relativas à estrutura e funcionamento da função 

pública e os benefícios de natureza impessoal. Estas podem ser alteradas a 
qualquer momento, sob reserva da legalidade dos actos e dos princípios 
gerais do direito (por exemplo, não retroactividade). São disposições 
regulamentares, tanto na forma como no conteúdo; 

 
2.  Disposições que estabelecem os termos e condições individuais de serviço 

do pessoal, em relação ao qual aceitaram a nomeação. Estas são 
disposições contratuais, tanto na forma como no conteúdo. Só podem ser 
alteradas com o consentimento do pessoal ou desde que não afectem 
negativamente o equilíbrio do contrato. O Tribunal exige que não infrinjam os 
termos essenciais em consideração dos quais o membro do pessoal 
concordou em assinar o contrato; 

 
3.  As disposições incluídas expressamente ou por implicação no contrato. 

Estas são regulamentares na forma e contratuais na substância”. 
 

318. Mais uma vez, comparativamente falando, o Tribunal Administrativo do Banco 
Mundial (Decisão nº 1 - 1981), defendeu que o Banco tinha o poder inerente de alterar 
as regras gerais e impessoais que estabelecem os direitos e deveres do pessoal, 
estabelecendo ao mesmo tempo uma distinção importante entre os elementos das 
condições de emprego. As condições que são fundamentais e essenciais no equilíbrio 
dos direitos do pessoal e as menos importantes e impessoais para o pessoal. O Tribunal 
decidiu que as primeiras não podem ser alteradas sem o consentimento dos membros 
do pessoal afectados, enquanto que as segundas podem ser alteradas unilateralmente, 
mais uma vez sujeitas a certos limites e condições. 
 
319. Na opinião do Tribunal, só os elementos não fundamentais e não essenciais 
podem ser unilateralmente alterados pelo empregador. No entanto, mesmo tais emendas 
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têm de satisfazer as limitações estabelecidas ao poder das Organizações Internacionais 
de alterar as normas administrativas aplicáveis ao seu pessoal. Estes princípios ditam 
que as emendas às normas e regulamentos do pessoal no que diz respeito ao pacote de 
benefícios e direitos: 

 
1. Não devem ser retroactivas; 
2. Não devem ser alheios ao bom funcionamento da Organização e ao seu 

dever de atrair o pessoal mais qualificado; 
3. Não deve ser arbitrária e deve basear-se numa avaliação adequada da 

situação em questão; 
4. Deve ser feita de boa-fé; e 
5. Devem ser introduzidos de forma prática para não causar danos excessivos 

ou desnecessários ao pessoal. 
 

320. Além disso, várias jurisprudências estipulam a inviolabilidade das condições de 
emprego estipuladas no contrato e tais condições pessoais de serviço, que estão 
incluídas na oferta contratual inicial, consideradas fundamentais e tais direitos são 
considerados como direitos adquiridos. A remuneração do pessoal, quer seja salário, 
subsídios e outros benefícios semelhantes incluídos no contrato inicial, devem ser 
considerados como condições essenciais de serviço. Assim, no contexto da União 
Africana, vale a pena notar que, semelhante ao salário de base, subsídio de ajustamento 
posterior e subsídios para filhos e educação, o pagamento em dinheiro até 110 dias 
após a separação é incorporado na oferta contratual inicial da União, como reflectido no 
contrato dos novos recrutados. 
 
321. A noção de direitos adquiridos não é uma noção estranha à UA, o conceito está 
devidamente reflectido no SRR da União actualmente em vigor ao abrigo do artigo 22º 
relativo ao subsídio de educação e à criança, onde o SRR reconhece os direitos 
adquiridos dos membros do pessoal recrutados antes de 1990 e entre 1990 e 2003, de 
receberem o subsídio de educação e à criança, diferente do pessoal recrutado após 
2003.   
 
322. No processo de revisão em curso, o Gabinete do Conselho Jurídico da União 
Africana (OLC) observou que o mesmo argumento foi utilizado para chegar a um 
consenso no sentido de permitir ao pessoal recrutado entre 30 de Junho de 1990 e 30 
de Junho de 2003 manter o status quo em termos do subsídio de educação, em 
oposição ao resto do pessoal recrutado após 1 de Julho de 2003. 
 
323. Assim, o OLC considera que a recomendação do Subcomité de ignorar 
completamente os direitos adquiridos de um membro do pessoal de trocar os 110 dias 
de licença por dinheiro, após a separação, é arbitrária e viola os direitos adquiridos do 
pessoal. É também de salientar que a União deve, naturalmente, assegurar que o 
processo de revisão do SRR não interfere nos direitos adquiridos do pessoal, de modo a 
que as relações com o pessoal permaneçam livres de conflitos, evitando assim 
procedimentos legais que possam custar à Organização encargos financeiros evitáveis. 
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324. Mesmo a jurisprudência internacional mais restritiva exige que as modificações ao 
pacote de direitos e benefícios do pessoal, que tenham um efeito adverso, cumpram os 
três critérios seguintes: sejam razoáveis; não sejam "arbitrárias" e não impliquem 
"confiscação" dos direitos adquiridos. 
 
325. Por último, talvez para colocar a questão num contexto claro, deve notar-se que, 
para o pessoal em serviço, não é apenas o conceito de direitos adquiridos que está em 
causa, existem também outros conceitos tais como expectativa legítima, segurança 
jurídica e proporcionalidade.    
 
326. Pelas razões acima expostas, os conceitos de direitos adquiridos tornaram-se 
uma noção jurídica que é considerada sacrossanta no seio da função pública 
internacional, confirmada consistentemente por múltiplas decisões dos tribunais 
administrativos internacionais. 
 
327. Tendo em conta o acima exposto, no que diz respeito ao direito a férias do 
pessoal, o OLC propôs o parágrafo seguinte: 
 

"Os funcionários eleitos elegíveis, nomeados especiais e os membros do pessoal, 
que no momento da separação do serviço da União tenham acumulado 
férias anuais, terão direito aos dias de férias acumuladas e a comutar esses 
dias de férias para dinheiro, até um máximo de: 

 
a. Cento e dez (110) para o pessoal recrutado antes de Fevereiro de 

2021; e  
b. Quarenta e cinco (45) dias para os recrutados após Fevereiro de 2021.” 

 
 Comentários gerais dos Estados-membros e do F15 sobre o FRR e SRR 
 

i) Propuseram recomendar a adopção do FRR e do SRR, enquanto se 
aguarda a consideração do CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos e do 
Conselho Executivo; 

ii) Notaram que não houve incorporação da reserva dos países da região Norte 
no Fundo de Paz; 

iii) Propuseram a apresentação de um parecer jurídico sobre os direitos 
adquiridos como anexo ao SRR e ao FRR; 

iv) Boa parte dos Estados-membros discordou do parecer jurídico sobre os 
direitos adquiridos, especialmente sobre a acumulação de dias de licença 
para dinheiro, mas decidiram deixar o parecer ser discutido pelo CTE sobre 
Justiça e Assuntos Jurídicos; 

v) Aceitou o parecer do Conselho Jurídico e encorajou todo o pessoal a tirar os 
seus dias de férias; 

vi) O OLC e o CTE devem fazer a depuração legal e não se pronunciar sobre as 
opções tomadas. O parecer jurídico sobre Direitos Adquiridos deve ser tido 
em conta nas as deliberações. Poderá haver implicações legais que poderão 
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levar a implicações financeiras. No futuro, se houver um caso, é necessário 
assegurar que o OLC tenha fornecido opções e bom aconselhamento 
jurídico.  

vii) O papel do OLC é fornecer esclarecimentos sobre questões legais. O papel 
da OLC não deve ser o de agradar às delegações. 

 
 Recomendações sobre SRR 
 
328. Após uma revisão exaustiva do projecto revisto do SRR, a Sessão Conjunta 
formulou as seguintes recomendações ao CRP: 

 
i) A adopção do Regulamento do Pessoal pelo Conselho Executivo, após ter 

sido devidamente validado pelo CTE sobre Justiça e Assuntos Jurídicos; 
 

ii) O parecer do Conselho Jurídico sobre os direitos adquiridos deve ser 
apresentado ao CRP, para que este seja informado do mesmo. 

 
 Relatório do Grupo de Trabalho dos Estados-membros sobre o 
Regulamento  do Pessoal e o Regulamento Financeiros 
 
329. A Guiné, que presidiu o Grupo de Trabalho, apresentou as suas conclusões à 
Sessão Conjunta. Na apresentação, indicou que o grupo de trabalho reuniu-se a 10 de 
Dezembro de 2020 para deliberar sobre duas questões: 1) Fundo de Pensões da UA e 
2) Artigo 28º do Regulamento Financeiro Revisto sobre Custos Administrativos. Para 
facilitar o seu trabalho, o grupo de trabalho dedicou tempo a examinar o quadro jurídico 
do Conselho Executivo (EX.CL/Dec.1073(XXXVI) de Fevereiro de 2020 relativamente ao 
Fundo de Pensões da UA (2020), onde foram levantadas preocupações sobre o nível de 
competência no seio da UA para gerir o fundo.  O grupo trabalhou em estreita 
colaboração com o Consultor, o pessoal da Comissão e a Associação do Pessoal da UA, 
a fim de apresentar recomendações viáveis. 
 
330. Seguindo a abordagem participativa, o grupo de trabalho decidiu-se pela Opção 4 
(Gestão Interna). Contudo, esta está sujeita a uma série de condições, como por 
exemplo: 

 

 Não deve implicar nenhum custo adicional para os Estados-membros; 

 O SAP deve ter um parâmetro para a gestão interna; 

 O Desenvolvimento da Capacidade do Secretariado (reforço); 

 É preciso que haja uma garantia para a colocação de Fundos fornecida pelo 
Banco/Bancos destinados a servir de investimento para o Fundo; 

 A Comissão/Consultor deve preparar uma política de Gestão de Fundos e de 
mitigação de riscos 

 Os Estados-membros não devem ser responsáveis por quaisquer perdas 
incorridas pela gestão interna do Fundo de Pensões da UA. Isto deve ser 
incorporado no SRR 
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331. Sobre o artigo 28º relativo aos custos administrativos, o Grupo de Trabalho 
propôs a seguinte alteração ao texto: 

 
Ao abrigo do presente Regulamento Financeiro, os custos administrativos devem 
abranger tanto os custos administrativos indirectos como os directos. 

 
332. Quanto aos custos administrativos, o Grupo de Trabalho solicitou que o Gabinete 
do Conselho Jurídico (OLC) reformule a sua definição de modo a reflectir o apoio a toda 
a organização.  
 
333. Os Custos Administrativos Directos foram definidos da seguinte forma - são os 
custos administrativos das subvenções que um beneficiário ou sub beneficiário das vias 
de financiamento, encargos e contas directas para um projecto específico, a fim de obter 
um reembolso desses custos. Contudo, foi solicitado que o OLC reformule a definição. 
 
334. Os Custos Administrativos Indirectos foram definidos da seguinte forma - aqueles 
que não são prontamente identificados com um projecto ou actividade organizacional 
específica, mas incorridos para benefício conjunto tanto de projectos como de outras 
actividades. De igual modo, foi solicitado que o OLC voltasse a trabalhar a definição. 
 
335. Outros pontos recomendados pelo Grupo de Trabalho são os seguintes: 

 
i) O contabilista deve desenvolver uma política abrangente de recuperação dos 

custos administrativos, tanto directos como indirectos, que garanta a 
transparência, a responsabilização e a redução do redireccionamento de 
recursos entre projectos e fundos para apoiar outro. A política deve ser 
aprovada pelo CRP e órgãos deliberativos da UA; 

ii) A taxa de recuperação de custos aplicada à implementação de programas 
financiados pelos fundos dos parceiros de desenvolvimento dever ser 
declarada com base numa percentagem fixa, conforme indicado na política 
global de recuperação de custos administrativos; 

iii) De acordo com as disposições do artigo 40.2 do SRR, o pessoal recrutado 
para programas ao abrigo dos fundos dos parceiros terá os seus termos e 
emolumentos estritamente de acordo com as disposições do contrato de 
parceria. Nenhum custo administrativo incorrido ao abrigo do contrato de 
parceria será transferido para os fundos dos Estados-membros; 

iv) Deve haver apenas uma conta para todos os fundos dos parceiros - verificar 
com o Director Interino; 

v) A recuperação dos custos decorrentes da execução dos programas 
financiados pelos parceiros de desenvolvimento será integrada e creditada 
no orçamento da União, que será aprovado pelos órgãos deliberativos, de 
acordo com o processo orçamental; 
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vi) O contabilista apresentará um relatório ao Conselho Executivo sobre a 
recuperação dos custos administrativos directos e indirectos, como parte do 
Relatório Financeiro da União; 

vii) A Comissão deve instituir uma revisão global e reconciliação de todas as 
contas do sistema com as contas bancárias para confirmar os saldos 
existentes e atribuí-los às suas fontes correctas, a fim de determinar as 
medidas necessárias que poderão incluir: reembolsos aos Parceiros e 
incorporação destes montantes como receitas. Os montantes determinados 
como receitas deverão então ser orçamentados de acordo com o processo 
de orçamentação da UA e aprovados pelos Órgãos de Política da UA, e só 
depois utilizados; 

viii) A Comissão deverá também contactar os parceiros cujos projectos tenham 
fundos não utilizados para obter orientação sobre o futuro desses fundos; 

ix) A Comissão deverá também implementar uma política sobre o tratamento 
das contas dos Fundos Parceiros fechadas/inactivas; 

x) Todos os saldos das demonstrações financeiras deverão ser capturados e 
classificados correctamente pela Comissão, de acordo com as directrizes 
IPSAS, nas rubricas apropriadas; 

xi) O sistema SAP deve ser utilizado para assegurar que o processamento de 
pagamentos e a reconciliação bancária sejam automatizados; 

xii) A Comissão deve solicitar aconselhamento jurídico e examinar o papel 
desempenhado por quaisquer indivíduos que tenham sido identificados como 
responsáveis por infracções e estabelecer medidas disciplinares a serem 
tomadas, em conformidade com o Regulamento do Pessoal - deve fazer 
parte do Guia de Políticas. 

 
336. Após a apresentação, o representante da Guiné expressou a sua gratidão pela 
cooperação do grupo de trabalho e sublinhou a excelente demonstração de liderança do 
Embaixador do Gana na Sessão Conjunta. 
 

 Comentários dos Estados-membros 
 

337. Após a apresentação, a Sessão Conjunta fez os seguintes comentários: 
 

i) Manifestou preocupação em relação à Opção 4 recomendada pelo grupo de 
trabalho, uma vez que esta opção tem condicionalidades. Observou ainda 
que a gestão externa parece não ter custos adicionais; 

ii) Há opiniões de que a Opção 3 é mais realista com a gestão externa do 
Fundo de Pensões e com os custos reduzidos para os Estados-membros; 

iii) Propôs que as questões de responsabilização fossem capturadas 
claramente no Regulamento do Pessoal; 

iv) Explicou que temporariamente o Fundo será gerido internamente pela 
Comissão, tendo a opção de contratar uma equipa externa para gerir o 
Fundo num futuro próximo; 
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v) Observou que a Opção 4 apresenta condições que devem ser reflectidas no 
Regulamento do Pessoal; 

vi) Concordou que não seriam permitidos custos adicionais e que os custos de 
gestão do Fundo seriam absorvidos pelo próprio Fundo e não provenientes 
do orçamento da UA; 

vii) Sublinhou ainda que qualquer perda do Fundo não deve ser transferida para 
os Estados-membros; 

viii)  O Regulamento do Pessoal deve reconhecer claramente que quaisquer 
custos incorridos pelo Fundo devem ser do próprio Fundo; 

ix) Propôs que na composição do Conselho de Directores, a Associação do 
Pessoal da UA tenha mais autoridade e responsabilidade; 

x) Manifestou preocupação se a Comissão dispõe de pessoal com capacidade 
para gerir o Fundo de Pensões. Como tal, propôs que um híbrido composto 
pelos administradores e pela gestão do Fundo de Pensões deveria dar 
início às contribuições e atribuições. Posteriormente, o Administrador do 
Fundo de Pensões pode transferir a gestão do Fundo de Pensões da 
Comissão; 

xi) Propôs ainda que a estrutura de governação do Fundo fosse assegurada 
pelo Banco Africano de Investimento e pelo Fundo Africano de Investimento; 

xii) Pediu esclarecimentos sobre os critérios utilizados para a atribuição de 
fundos e sobre o prazo para a apresentação do documento de política de 
gestão de fundos; 

xiii) Explicou que a Opção 4 era a preferida tendo em conta a experiência de 
gestão do fundo no seio da UA, bem como a prática noutras organizações, 
como a Organização das Nações Unidas e a CEDEAO. No entanto, ficou 
determinado que a opção preferida seria aplicada e, posteriormente, 
avançar-se-ia para um acordo híbrido ou uma equipa de gestão interna 
seria contractada; 

xiv) A Associação do Pessoal da UA pressionou para solicitar que os fundos 
fossem redireccionados para o continente; 

xv) Propôs que as recomendações do grupo de trabalho fossem reforçadas e 
convertidas num projecto de decisão; 

xvi) O consultor, Sr. Frank Odoom, explicou ainda que a UA tem um mecanismo 
de contribuições definido, em que o empregador paga prestações vitalícias. 
Sublinhou que se o Conselho de Directores for seleccionado 
adequadamente, assegurará que todas as regras estejam em vigor e que 
haja segurança no regime de pensões. Observou também que a Comissão 
requer tecnologia apropriada para a Administração de Pensões no SAP; 

xvii) Os Consultores concordaram com as opiniões expressas pelos Estados-
membros de que a Opção 4 apresenta baixo risco e exige que os bancos 
assumem fundos a taxas negociadas, as quais precisam ser acompanhadas 
de perto. Se a devida diligência for realizada em termos de, entre outros, 
classificação, estrutura, composição do conselho, etc., haverá uma 
sensação de segurança com retornos negociáveis. À medida que o fundo se 
desenvolve e estabiliza, a Comissão poderá optar pela opção híbrida; 
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xviii) Propôs que fosse feita uma menção ao envolvimento de auditores externos 
no acompanhamento do fundo. 

 
 Recomendações/Conclusão 

 
338. O seguinte foi recomendado: 

 
i) O Presidente do grupo de trabalho e o consultor devem elaborar as 

modalidades para a gestão dos fundos. As recomendações devem também 
incluir a composição do conselho, repatriação de fundos para África, etc. 
Estas recomendações e um projecto de decisão devem ser distribuídos até 
sexta-feira 15 de Janeiro para deliberação do Subcomité.    

 
 Apresentação do Artigo 28º sobre os Custos Administrativos 
 
 Comentários dos Estados-membros 
 

i) Propuseram que as definições fossem finalizadas pelo(s) departamento(s) 
relevante(s) com o apoio do Gabinete do Consultor Jurídico; 

ii) Observaram que o parágrafo 4, sobre a necessidade de uma conta 
centralizada para os custos administrativos, foi proposto como resultado das 
conclusões do relatório de auditoria forense. Sugeriram então que a 
Comissão apresentasse uma opção exequível para manter o parágrafo 4; 

iii) Declararam que os parágrafos 7 a 12 fariam parte do guia de política global 
sobre custos administrativos referido no parágrafo 1; 

iv) O Presidente comentou que a centralização destes fundos abordará os 
desafios e deverá ser aplicada de forma transversal a todos os parceiros; 

v) “A utilização dos fundos apropriados a partir dos custos administrativos de 
recuperação será gerida de acordo com o Regulamento Financeiro da UA e 
serão centralizados na divisão responsável pela gestão dos Fundos dos 
Estados-membros”; 

vi) Indicou que o parágrafo 7 detalha os prós e os contras do parágrafo 4 e 
fornece esclarecimentos sobre como operacionalizar os custos 
administrativos. Os parágrafos 7-12 deverão constar do Regulamento.   

 
 Repostas da Comissão 
 
 

i) A Comissão indicou que as definições fornecidas estavam correctas. 
Contudo, é preciso distinguir entre os tipos de custos administrativos; 

ii) Manifestou preocupação com o parágrafo 4 e propôs que fosse eliminado; 
iii) Forneceu uma nova formulação para o parágrafo 4 “Os custos 

administrativos indirectos devem ser mantidos numa conta do razão e numa 
conta bancária específica”; 
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iv) Concorda que os parágrafos 7-12 façam parte de um guia de política ou 
recomendações e façam parte do Projecto de Decisão; 

v) Expressou que era importante ter em consideração as práticas e regras de 
gestão que regem os parceiros e a sua legislação relativamente à 
centralização dos fundos para os custos administrativos. Estes custos são 
integrados e não separados dos programas, pelo que não ficou claro como é 
que poderão ser geridos. 

 
 Recomendações 
 
339. As seguintes recomendações foram formuladas: 
 

i) As recomendações do Comité devem ser adoptadas tendo em conta os 
comentários da Sessão Conjunta; 
 

ii) Aguardam-se recomendações sobre o Fundo de Pensões- 
 
 Diversos 

 
340. O delegado da África do Sul, apoiado pelo Marrocos, propôs como ponto da 
agenda da próxima reunião o seguimento da decisão do Conselho Executivo 
Ex.CL/Dec.1097 (XXXVIII) sobre os progressos realizados para colmatar a lacuna 
orçamental para 2021. 
 
341. O Secretariado indicou que os documentos sobre o Orçamento para 2021 e 
também possivelmente o relatório consolidado das actividades do Subcomité de 
Novembro a Dezembro de 2020 serão distribuídos em breve e incluirão contributos da 
AHRM e do PBFA sobre o Regulamento revistos.    
 
342. Foi solicitada que a Comissão esclareça a convocação de um CTE Extraordinário 
sobre Justiça e Assuntos Jurídicos para considerar o SRR e o FRR revistos, sobre os 
quais o Gabinete do Consultor Jurídico indicou que estavam em curso consultas. 
 
343. A Comissão garantiu à reunião que incorporará as deliberações e conclusões 
sobre o défice orçamental no relatório consolidado e fará circular pelos Estados-
membros 
 
344. Solicitou à Comissão que apresentasse à Reunião Conjunta um relatório sobre a 
execução orçamental para 2020. Propôs-se apresentar recomendações de um relatório 
sobre a execução do orçamento até à sessão de Julho de 2021.   
 
345. Não havendo qualquer outro assunto, o Presidente agradeceu a todos os 
participantes pelas suas contribuições enriquecedoras. Solicitou aos membros que 
assegurassem o cumprimento do horário de trabalho de modo a assegurar a plena 
participação do F15. 
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REUNIÃO DO SUBCOMITÉ DE GSCABFM E DOS PERITOS TÉCNICOS COMITÉ 
DOS F15 

7 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
 

PARTICIPAÇÃO 
 

12 - 13 de Janeiro de 2021 
 

Lista de Participantes 
 

1. Argélia 
2. Angola 
3. Botswana  
4. Burkina Faso  
5. Burundi  
6. Cômoros 
7. Congo  
8. RDC 
9. Egipto 
10. Guiné Equatorial  
11. Eritreia 
12. Etiópia 
13. Gabão 
14. Gana 
15. Guiné 
16. Quénia 
17. Lesotho  
18. Libéria 
19. Líbia 
20. Madagáscar 
21. Malawi 

22. Mali  
23. Mauritânia 
24. Maurícias 
25. Marrocos 
26. Moçambique  
27. Namíbia 
28. Níger 
29. Nigéria 
30. Ruanda 
31. Sahrawi  
32. Senegal  
33. Seychelles  
34. Sierra Leone  
35. África do Sul 
36. Sudão do Sul 
37. Tanzânia 
38. Chade 
39. Togo  
40. Uganda  
41. Zâmbia 
42. Zimbabwe  

 
 

F15  
1. Camarões 
2. Marrocos 
3. Egipto 
4. Argélia 
5. África do Sul 
6. Congo  
7. Chade 
8. Cote d’Ivoire  
9. Gana 
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