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I. Introdução 
 

1. A Décima Sessão Anual do Comité da União Africana dos Directores-Gerais dos 
Gabinetes Nacionais da Estatística (CoDGs) e a 5a Sessão da Comissão da Estatística 
para África (AtatCom-Africa) foram realizadas em Grand Bassam, Côte d’Ivoir, de 30 de 
Novembro a 2 de Dezembro de 2016. As reuniões foram organizadas em colaboração 
com a Comissão das Nações Unidas para África (AtatCom-Africa).  
 
2. O encontro foi precedido pelas seguintes reuniões que tiveram lugar de 28 a 29 
de Novembro de 2016: 

1. Fórum sobre o Desenvolvimento da Estatística em África (FASDEV) (28 de 
Novembro de 2016); 

2. Partilha de dados pela CUA/ECA/BAD; 
3. Grupo Africano sobre a Formação em Estatística e Recursos Humanos (29 de 

Novembro); 
4. Governação, Paz e Estatísticas Fiáveis / Segurança de Estatística (28-29 de 

Novembro); 
5. Política da Terra em África (29 de Novembro de 2016); 
6. Estatística da Saúde e Campanha para Acabar com o Casamento Infantil (29 de 

Novembro de 2016); 
7. Grupo Consultivo da Comunidade África de Intercâmbio Estatístico (29 de 

Novembro de 2016);  
8. Integração dos GIS & Estatísticas;   
9. Índice Africano do Género e Programa Emblemático Regional da ONU para as 

Mulheres  
 
II. Mesa 
 
3. A Mesa da reunião esteve composta da seguinte maneira: 
 
Presidente:    África Ocidental - Cote d’Ivoire   
Primeiro Vice-Presidente:  África Central - Chade 
Segundo Vice-Presidente:  África Oriental – Quénia 
Relator:    África do Norte - Tunísia 
Relator Adjunto:   África Austral – Malawi 
 
III. Tema, objectivo e documentos finais da reunião 

4. A reunião teve como tema: “Reforço das estatísticas económicas para apoiar a 
Agenda 2063 e Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030”. O tema foi escolhido 
para destacar o papel das estatísticas económicas sobre os esforços rumo ao quadro de 
medição e monitorização e avaliação da Agenda 2030 sobre os Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável e da Agenda de África 2063 (ODS). A reunião reviu 
igualmente o ponto de situação da implementação de vários grupos especializados de 
trabalho no âmbito da Estratégia de Harmonização das Estatísticas em África (SHaSA). 
Depois do discurso principal seguiram-se sete sessões que concentraram-se no 
seguinte:    
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a) Reforços de estatísticas económicas para apoiar a Agenda 2063 e Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável; 

b) Relatório sobre a implementação da Nona Sessão do Comité dos Directores 
Gerais: 

c) Estratégia de Harmonização da Estatística em África (SHaSA); 
d) Questões em curso, novas e emergentes; 
e) Relatórios dos eventos paralelos; 
f) Coordenação e parcerias; e 
g) Questões estatutárias. 

 
O objective geral da reunião foi de discutir o ponto de situação na produção de 

estatísticas económicas em África e fazer o balanço dos diversos esforços envidados 

rumo à modernização das estatísticas oficiais. (ou seja, processos de harmonização, 

compatibilidade e de produção, novos ecossistemas de dados, gestão local e nacional 

de informação, esforços de coordenação e novas tecnologias) no continente para apoiar 

a Agenda 2030 e Agenda 2063. 

 Os objectivos específicos da Reunião foram: 

 Discutir o ponto de situação e os desafios de harmonização na recolha, produção 
e divulgação de estatísticas económicas em África; 

 Discutir as melhorias das estatísticas económicas através da implementação do 
SNA 2008; 

 Discutir o ponto de situação da operacionalização do Instituto Pan-Africano de 
Estatística e o Centro Pan-Africano de Formação em Estatística e actividades 
desenvolvidas no âmbito do Programa Pan-Africana da Estatística  

 Discutir a monitorização nacional da terra em conformidade com o Quadro da 
CUA/BAD/ECA e Orientações sobre a Política da Terra em África e os Quadros 
de monitorização os ODS;  

 Revisão dos relatórios dos grupos de trabalhos criados no quadro da estratégia 
para a Harmonização da Estatística em África (SHaSA);  

 Revisão e discussão da SHaSA; 

 Discutir a recolha e harmonização das estatísticas de receitas em África; 

 Discutir o ponto de situação da assinatura e ratificação da Carta África da 
Estatística; 

 Discutir o papel de África para parceria global para dados; e  

 Discutir questões estatutárias específicas ao Comité de Directores-Gerais e 
StatCom-Africa. 

 
5. Os documentos finais da reunião incluíam uma Recomendação e o Relatório da 
reunião, que se encontram anexadas a esta Síntese. 
 

 

 

Anexo I 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÃO DA 10A SESSÃO ANUAL DO COMITÉ DA 
UNIÃO AFRICANA DOS DIRECTORES-GERAIS (CODGS) DOS GABINETES 

NACIONAIS DA ESTATÍSTICA E 5A SESSÃO DA COMISSÃO DA ESTATÍSTICA 
PARA ÁFRICA 

28 de Novembro a 2 Dezembro de 2016, Grand Bassam, Cote d’Ivoire  

 

Introdução 

A 10a Sessão Anual do Comité da União Africana dos Directores-Gerais (CoDGs) dos 
Gabinetes Nacionais da Estatística e da 5a Sessão da Comissão da Estatística para a 
África, foi realizada em Grand Bassam, Cote d’Ivoire, de 30 de Novembro a 2 de 
Dezembro de 2016, subordinada ao tema “Reforço das estatísticas económicas para 
apoiar a Agenda 2063 e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. 

Preâmbulo 

Reconhecendo que o tema foi escolhido para destacar o papel das estatísticas 
económicas nos esforços que estão em curso, em prol do quadro de melhoramento e da 
monitorização e avaliação da Agenda 2030 sobre os Objectivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e a Agenda 2063 da UA. 

Considerando o relatório sobre a implementação das resoluções da nona sessão do 
Comité dos Directores-Gerais; 

Considerando dos Relatórios dos Grupos Técnicos Especializados em matérias de 
trabalho, migração e sector informal; sobre estatísticas da ciência, tecnologia e 
educação; sobre estatísticas de governação, paz e segurança; sobre estatísticas do 
género; sobre as contas nacionais; sobre estatísticas do comércio; e sobre formação em 
estatísticas e recursos humanos e projecto da versão revista da SAaSA;   

Considerando ainda as questões em cursos, novas e emergentes como sendo: (1) 
Estatísticas das receitas; (2) Roteiro para o Desenvolvimento de Sistemas de Informação 
do Mercado de Trabalho; (3) Dados e Estatísticas de Urbanização (4) Convite à 
manifestação de interesse de 18 planos de Revisão pelos Pares a serem realizados em 
África no âmbito do Programa de Estatística Pan-africano; (5) Convite de manifestação 
de Interesse do NSO para o Programa de Aprendizagem Electrónica sobre a 
Implementação da Agenda Africana 2063 / Agenda para o Desenvolvimento Sustentável; 
(6) Desenvolvimento da Estatística em África; (7) Índice Africano de Desenvolvimento da 
Estatística; (8) Utilização da Tecnologia Móvel em África; (9) Programa Africano para a 
Rápida Melhoria do Registo Civil e de Estatísticas Vitais (APAI-CRVS); e (10) A Ronda 
de 2020 de Censos de População e Habitação em África; 

Tendo tomado nota dos relatórios sobre os seguintes eventos paralelos e suas 
recomendações subsequentes: (1) Fórum sobre Desenvolvimento da Estatística em 
África (FASDEV); (2) Estatísticas de Governação, Paz e Segurança; (3) Estatísticas de 
Saúde e campanha para acabar com o casamento infantil; (4) Partilha de Dados pela 
CUA/ECA/BAD e em particular o Portal de Dados da União Africana (5) Integração da 
informação geoespacial e da estatística em África e Estabelecimento de centros de 
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dados e centros de análise de dados para o Quadro Africano de Referência Geodésica 
(AFREF); (6) Desafio de monitorização das Terras no Quadro das Orientações e da 
Política de Terra em África e os ODSs; (7) Estatísticas de migração laboral; (8) 
Intercâmbio de Soluções para a Comunidade da Estatística Africana; (9) Índice Africano 
do género e Programa Emblemática Regional da ONU Mulheres. 

Após ter trocado pontos de vista sobre a coordenação e parceria sobre as actividades 
estatísticas relacionadas com: (1) O Simpósio Africano para o Desenvolvimento da 
Estatística; (2) Parceria com os parceiros de desenvolvimento; e (3) A Quadragésima 
Oitava Sessão da Comissão de Estatística das Nações Unidas;  

Tendo deliberado sobre a questão estatutária relacionada com: (1) O programa de 
estatística do BAD; (2) Programa estatístico da ECA para o biénio 2018-2019; (3) 
Programa de Estatística da CUA; (4) Ponto de situação da assinatura e ratificação da 
Carta Africana de Estatística; (5) Ponto de situação da operacionalização do Instituto 
Pan-Africano de Estatística e do Centro Pan-Africano de Formação em Estatística e 
apresentação das actividades realizadas no âmbito do Programa Pan-Africano de 
Estatística; 

Geral 

1. Exorta as instituições africanas para submeter documentos em tempo útil para que 
os países tenham tempo de lê-los e formular as suas observações e recomendações. 

2. Em relação à condução da reunião, recomenda que todos os procedimentos das 
reuniões devem ser geridos pela mesa da sessão eleita;  

Quanto ao reforço de estatísticas económicas para apoiar a Agenda 2063 e Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável 

Agendas 2063 e ODSs 

3. A reunião recomenda que todas as instituições que trabalham na área da 
estatística incluindo Gabinetes Nacionais da Estatísticas, Ministérios responsáveis pela 
Planificação, sejam envolvidos no processo de convergência sobre o Primeiro Plano de 
Implementação Decenal da Agenda 2063 e da agenda 2030, sobre os Indicadores dos 
ODS no interesse da economia e da eficiência na apresentação de relatórios. 

4. Além disso, a reunião exorta aos Estados-membros para flexibilizar os indicadores 
nacionais para a Agenda 2063 e Agenda 2030 para os ODS. 

Ponto de Situação e Desafio de harmonização na recolha, produção e divulgação de estatísticas 

económicas em África 

5. Apela às Organizações Pan-Africanas a intensificar o esforço de capacitação em 
torno de estatísticas económicas. 

6. Convida as Organizações Pan-Africanas para tomar em conta a existência de 
instrumentos harmonizados desenvolvidos por outras instituições tais como AFRISTAT. 



5 
 

Em relação aos resultados da 9a sessão do Comité dos Directores-Gerais 

7. Os mandatos das Organizações Pan-Africanas em colaboração com o Sistema de 
Estatística Africano a acompanhar a implementação das várias resoluções do Comité 
dos Directores-Gerais; 

8. Convida as Organizações Pan-Africanas para advogar pela implementação da 
decisão ministerial para alocar 15% do orçamento nacional para a estatística e exorta 
os países a assegurarem a implementação da decisão. 

9. Saúda a ECA pela nomeação do Director do Centro Africano de Estatística. 

Sobre a Harmonização de Estatísticas em África (SHaSA) 

Migração e o Sector Informal 

10. Solicita à CUA, em colaboração com o BAD, a CEA, Eurostat e outros parceiros, 
para finalizarem o primeiro relatório sobre estatísticas e a migração laboral, e, concluírem 
a harmonização das ferramentas, dos módulos, dos conceitos, das definições e das 
classificações nas estatísticas sobre migração laboral. 

11. Solicita à CUA, em colaboração com o BAD, a CEA, Eurostat e outros parceiros, 
para trabalharem no segundo relatório relativo a estatísticas sobre a migração laboral em 
África, e a reforçarem a capacidade dos países em matéria de migração laboral. 

Governação, paz e segurança 

12. Exorta os países a incluírem módulos de Governação, Paz e Segurança (GPS) em 
inquéritos familiares conduzidas pelos Gabinetes Nacionais da Estatística e usarem as 
estatísticas de GPS na formulação de políticas. 

Estatísticas do Género 

13. Exorta os Estados-membros a melhorarem a produção de estatísticas do género a 
nível nacional e também a coordenação e a cooperação entre as OSNs e os ministérios 
de tutela. 

14. Apela aos gabinetes nacionais de estatística a criarem Parcerias com outras partes 
interessadas, incluindo as Organizações da Sociedade Civil, que desempenham um 
papel importante na geração de dados relacionados com o género; 

15. Apela aos GNE a preencher as lacunas de dados das estatísticas do género, 
utilizando inquéritos sobre a utilização do tempo. 

Contas Nacionais 

16. Exorta os parceiros a realizar treinamento e prestar apoio técnico aos Estados-
membros no domínio do SNA (Sistema Nacional de Contas) de 2008. 

17. Exorta a todos os parceiros para ajudarem a mobilizar recursos financeiros para 
apoiar as estatísticas económicas e a reforçar a coordenação das suas actividades; 
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Grupo Técnico de Trabalho sobre Formação em Estatística (AGROST) 

18. Exorta à ECA e às organizações parceiras a continuarem a concentrar-se na 
formação dos recursos humanos necessários para a sustentabilidade do sistema de 
produção de estatísticas agrícolas de qualidade; 

19. Exorta às Organizações Pan-Africanas a tomarem medidas para assegurar que as 
escolas de formação beneficiem de iniciativas e actividades de capacitação. 

Quanto à revisão da SHaSA 

20. Apela a CUA, em colaboração com o BAD e a ECA, a criar um grupo de peritos, 
representativo de todas as regiões africanas, incluindo os dois consultores, para 
trabalharem com os Directores-Gerais para elaborarem uma estratégia revista que 
responda às aspirações africanas, articula questões da Agenda 2030 e da Agenda 2063, 
revolução de dados, dados volumosos e outras questões emergentes conforme os 
Termos de Referência. Esta estratégia deve ser validada pelos Directores Gerais de 
Estatística antes de ser apresentada aos Ministros. 

21. Exorta a equipa técnica encarregada de fazer a revisão da SHaSA para que 
elabore um plano de acção para implementação da SHaSA, um plano de financiamento 
e um quadro de monitorização com um conjunto de indicadores principais e analisar a 
estrutura de governação. 

22. Exorta a CUA a disponibilizar a SHaSA revista em todas as línguas de trabalho da 
UA. 

23. Apelar a CUA, em colaboração com o BAD e a ECA, a desenvolver uma versão 
resumida da SHaSA. 

24. Solicita às Organizações Pan-Africanas a organizarem uma reunião para o 
CoDGs antes da próxima Conferência de Ministros para apreciar e aprovar a versão 
revista da SHaSA, incluindo a acção, as questões da Agenda de Transformação de 
África, bem como os planos de financiamento; 

Em relação a questões em curso, novas e emergentes 

Estatísticas de receitas:  

25. Exorta os países a considerarem a produção de estatísticas harmonizadas sobre 
as finanças públicas. 

26. Apelar a CUA e a OCDE a envolverem a assistência técnica do FMI no processo 
de coordenação, a fim de evitar duplicações e incoerências; 

27. Apela os Gabinetes Nacionais de Estatística a trabalharem em estreita colaboração 
com os bancos centrais e os serviços fiscais, para criar sinergias que garantam uma 
melhor produção de estatísticas sobre as receitas. 

Roteiro para a implementação do sistema de informação sobre o mercado de trabalho 
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28. Exorta os países a melhorarem o LMIS (Sistema de Informação do Mercado de 
Trabalho), tomando em conta o sector informal e os constrangimentos de organização 
de pesquisas de mercado de trabalho; e através do reforço do sistema de registo e 
monitorização de empresas. 

Dados de urbanização e estatísticas em África 

29. A reunião endossou a proposta da criação do Programa Africano de Dados e 
Estatísticas de Urbanização, com base no relatório de avaliação sobre dados e 
estatísticas de urbanização em África e Recomenda que a definição do conceito de 
urbanização seja harmonizada e adaptada ao contexto dos países da África. 

Revisão pelos pares 

30. Apela a CUA para compilar os resultados dos relatórios de revisão pelos pares e 
partilhar os relatórios com aqueles que tomam decisões de alto nível, para 
recomendações adicionais, tais como os Ministros; 

31. Apela a CUA para realizar regularmente revisões pelos pares e em todos os países. 

32. Exortar os Estados-membros a participarem no exercício de revisão pelos pares, a 
fim de partilhar as melhores práticas e, se necessário, introduzir as alterações 
necessárias. 

Tecnologia Móvel para a Recolha de Dados Estatísticos em África 

33. Exorta os países africanos para alocarem os recursos necessários para a utilização 
de tecnologias móveis e criar um mecanismo de partilha de custos a nível continental. 

34. Exorta os países a darem prioridade à cooperação sul-sul para capacitação na 
recolha de dados usando dispositivos móveis. 

Índice Africano de Desenvolvimento Estatístico  

35. A reunião endossou a metodologia e exorta as organizações pan-africanas e os 
países para implementarem mecanismos institucionais a nível continental para apoiar a 
implementação do índice desenvolvido pela ECA. 

36. Apela à ECA para assegurar um mecanismo de recolha periódica de dados para o 
cálculo do índice. 

Registo Civil e Estatísticas Vitais 

37. Convidar as organizações pan-africanas e parceiros para reforçarem o apoio ao 
programa APAI-CRVS (Programa de África sobre Melhoria Acelerada dos Registos Civis 
e Estatísticas Vitais), em particular no domínio da formação de peritos. 

Ronda 2020 do Censo da População e Habitação 

38. Convida a todos os países africanos a participarem na ronda 2020 do CPH (Censo 
da População e Habitação). 
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39. Convida o FNUAP a aumentar o apoio à ronda de 2020 do CPH. 

40. Convida os países a utilizarem mais tecnologias móveis durante a ronda do CPH 
de 2020. 

41. Exorta as Organizações Pan-Africanas a ajudar os países frágeis a realizar um 
Censo da População e Habitação antes de 2020 

Sobre os relatórios dos eventos paralelos  

42. Endossa todas as recomendações emanadas de todos os eventos paralelos tal 
como foram apresentados. 

Sobre a troca de pontos de vista das actividades estatísticas: Coordenação e parcerias 

43. Apela a todos os parceiros para continuarem o seu apoio ao desenvolvimento da 
estatística em África. 

Em relação a questões estatutárias 

Em relação aos programas da estatística da CUA, BAD e ECA 

44. Solicita à CUA, BAD e ECA para melhorar os seus mecanismos de coordenação. 

45. Solicita uma orientação clara do BAD sobre a implementação do seu programa de 
estatística, incluindo os processos administrativos. 

46. Endossa o programa de trabalho bienal de estatística 2018-2019 e da ECA e as 5 
áreas temáticas da Agenda de Transformação de África e Solicita a CUA para lembrar 
oficialmente os países a ratificarem a Carta Africana da Estatística. 

47. Solicita mais apoio do BAD, da CUA e da ECA no domínio de formação em 
estatística, patrocinando estudos e prestando assistência na organização de exames de 
admissão, e reforçar a capacidade de recursos humanos. 

48. Recomenda que a CUA convide o representante do CoDG às reuniões ministeriais 
para reforçar a advocacia. 

49. Solicita o BAD, a CUA e a ECA a prestarem assistência aos países em reforço à 
sua capacidade estatística. 

Em relação ao Ponto de Situação da operacionalização do Instituto da Estatística 
e o Centro Pan-Africano de Formação em Estatística, e apresentação das 
actividades realizadas no âmbito do Programa Pan-Africano de Estatística. 

50. Exorta a CUA para assegurar que o Centro de Formação Pan-Africano preencha 
as lacunas actuais e Evite competir com os centros de formação existentes. 

51. Exorta a CUA a fazer uso das experiências de outras regiões na definição da 
posição e do papel do novo Instituto Pan-Africano de Estatística. 



9 
 

52. Recomenda que a próxima reunião do CoDG se concentre na SHaSA, Instituto 
Pan-Africano da Estatística e Centro Pan-Africano de Formação em Estatística. 

Em relação à data, local e tema propostos para a Décima Reunião do CoDG 

53. Decide que o Sudão acolherá o CoDG em 2017 e a Zâmbia acolhe a reunião 
conjunta StatCom-CoDG em 2018. 

 

 


