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ANTECEDENTES  
 

A adopção da Decisão EX.CL/Dec.420 (XIII) pelo Conselho Executivo durante a 
sua Décima Terceira Sessão Ordinária que teve lugar em Sharm El Sheik, Egipto, em 
Junho de 2008, apelou para a reconfiguração dos CTE, tendo em conta os sectores 
conexos, por conseguinte, a Educação e o CTI foram amalgamados sob o Comité 
Técnico Especializado (CTE) sobre a Educação, Ciência e Tecnologia.  
 

A Educação, a Ciência e a Tecnologia como propulsores para o desenvolvimento 
económico proporcionam uma janela de oportunidade para reordenar as capacidades 
científicas e dos recursos humanos rumo à África que nós queremos. O uso da CTI 
como instrumento para o desenvolvimento sustentável de África é apenas eficaz se 
forem alcançadas capacidades específicas através da educação. Um estudo recente do 
ACBF sobre as capacidades necessárias para implementar a Agenda 2063, demonstra 
as lacunas sérias em termos de competências técnicas para implementar STISA 2024. 
Propõe ainda que África pode ter 4.3 milhões de engenheiros e 1.6 milhões de cientistas 
e investigadores agrícolas, em parte porque as instituições do ensino superior não estão 
a produzir suficientemente profissionais para responderem à procura, em termos de 
ciência e engenharia. A nível universitário, apenas 30% dos graduados em áreas de 
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM). Isto significou que a fase de 
preparação para a CTEM desde a primária infância, o ensino primário e o ensino 
secundário devem ser reforçados. Ao mesmo tempo, África está com falta de mais de 
um milhão de professores nos níveis primário e secundário, com grandes lacunas nas 
disciplinas de CTEM, e para áreas difíceis de manter efectivos. A situação é pior ainda 
para a Formação Técnico-profissional que é vista como um motor para a 
empregabilidade da grande população jovem de África. Ademais, quando visto no 
contexto do ingresso nas escolas estar apenas na ordem dos 80%; o acesso ao ensino 
secundário em 50% e o Ensino Técnico-profissional e Universitário em menos de 10% 
cada, constata-se que a tarefa é árdua, e por conseguinte a necessidade de abordagens 
multissectoriais abrangentes para lidar com as necessidades de desenvolvimento da 
capacidade humana. Por conseguinte, o CTE-ECT oferece a plataforma necessária de 
diálogo político sobre a forma como canalizar a complementaridade dos dois sectores no 
desenvolvimento de África. 
 

A primeira reunião conjunta do CTE-ECT que teve lugar em Adis Abeba de 12 a 
16 de Outubro de 2015, providenciou actualizações e inspirações sobre os quadros 
políticos continentais que foram adoptados, incluindo e a estratégia de STISA-2024 e da 
Formação e Ensino Técnico-Profissional (TVET). A Estratégia Continental de Educação 
para África (CESA 16-25) e Estratégia Continental do Espaço que foi elaborada pela 
Comissão em conjunto com os peritos também mereceu deliberação. Dois anos depois, 
foi adoptada CESA e a política e estratégia do Espaço Africano foram adoptadas pela 
Assembleia da UA. Por conseguinte, é momento oportuno para uma nova reunião com 
vista a avaliar o progresso e determinar como melhor reposicionar a Educação, Ciência 
e Tecnologia como meio para a prosperidade de África.   
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Outras questões previstas para análise incluem os Projectos Emblemáticos da 
Agenda 2063 da Agência Espacial de África e a Universidade Virtual e Electrónica Pan-
Africana, o Estatuto do recém-revitalizado Centro da UA para a Educação de Mulheres e 
Raparigas (CIEFFA), o Estatuto do Observatório da UA para a Educação, outros 
grandes projectos que colocam a Educação, Ciência e Tecnologia como os mais 
importantes instrumentos para libertar o potencial de África em relação ao alcance da 
Agenda 2063, a África que Nós Queremos.         
 
Objectivos da Reunião  
 

A proposta sessão ordinária do 2º CTE – ECT elegerá uma nova Mesa Ministerial 
para dirigir os trabalhos do CTE nos próximos dois anos, e especialmente:  
 

i. Actualizar aos ministros sobre o ponto de situação dos programas em curso, 
e sobre o desempenho das CER e Estados Membros no concernente aos 
sectores da educação, ciência e tecnologia; 

 
ii. Discutir as decisões relevantes da Cimeira da UA no concernente a 

educação, ciência e tecnologia no continente, e sua implementação; 
 

iii. Apreciar os Estatutos da Agência Espacial de África e da CIEFFA; 
 

iv. Estabelecer precedência para levar a cabo os processos continentais da UA 
nas áreas da educação, ciência e tecnologia; 

 
v. Fazer um balanço da implementação das áreas prioritárias da STISA-2024 

com um enfoque perspectivado nas questões biotecnológicas para a 
segurança alimentar e nutricional e nas tecnologias emergentes e 
desenvolvimento de competências 

 
vi. Revitalização da Conferência Pan-Africana sobre o desenvolvimento de 

Professores como um mecanismo para a implementação do Grupo de 
Desenvolvimento de Professores CESA; 

 
vii. Rever o processo rumo à operacionalização do Comité dos 10 Chefes de 

Estado Proeminentes para a Educação, Ciência e Tecnologia.   
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Resultados Esperados: 
 
1. Aprovação dos Estatutos da Agência Espacial de África e da CIFFA; 
 
2. Relatório sobre a segunda reunião do CTE sobre a Educação, Ciência e 

Tecnologia, indicando acordos sobre os pontos principais da agenda; 
 

3. Acções para a decisão durante a próxima Cimeira dos Chefes de Estado e de 
Governo da UA em Janeiro de 2018. 

 
Participação  
 

O CTE - ECT é a reunião estatutária que congrega todos os Ministros dos 
Estados Membros responsáveis pela Educação, Ciência e Tecnologia, e seus relevantes 
oficiais seniores, e Comunidades Económicas Regionais. Os principais Parceiros de 
Desenvolvimento também são convidados como observadores.  
 
Estrutura da Reunião 
  

Haverá sessões em que a Educação e a CTI serão discutidas em plenária para 
melhorar o entendimento comum dos dois sectores por todos os participantes; e também 
haverá sessões paralelas para permitir mais discussões profundas em separado para 
educação e CTI.  
 

Haverá uma sessão Conferência Pan-Africana sobre o Desenvolvimento dos 
Professores, tal como haverá uma reunião dos parceiros de desenvolvimento.   
 
Data e Local  
 

A segunda reunião conjunta do CTE da Educação, Ciência e Tecnologia terá 
lugar no Hotel Fairmont Towers Heliopolis, nas imediações do Aeroporto Internacional do 
Cairo, no Egipto, de 21 a 24 de Outubro de 2017. 
 
Arranjos logísticos  
 

O apoio logístico será providenciado pela República Árabe do Egipto 
conjuntamente com o Departamento dos Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia da 
CUA. Informação adicional será providenciada nas cartas convite.   
 
Para quaisquer inquéritos, queiram por favor, contactar a Sra. Kedija Seid e a Sra. 
Woudase Abebe nos seguintes endereços KedijaS@africa-union.org e 
woudaseA@africa-union.org 
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