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RESUMO 

 
A Cimeira de Janeiro de 2013 da União em Adis Abeba, Etiópia, adoptou a Agenda 

2063, A África Que Almejamos, como o modelo para os 50 anos de transformação 
socioeconómica e política continental. Isto foi seguido pela preparação do primeiro plano 
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de implementação decenal (PPID) de 2013 a 2023 para operacionalizar a visão. O PPID foi 
adoptado na Cimeira da UA de Junho de 2015. 
 

"Implementação, resultados e impacto" são as principais características da Agenda 
2063 e, por conseguinte, a necessidade de um formato sucinto e concreto de um quadro e 
plano de M & A é fundamental a todos os níveis. Este documento do quadro  de M&A do 
PPID da A2063 articula princípios básicos e padrões para M&A coerente e sistemática. 
Também apoia abordagens e ferramentas de aprendizagem no âmbito geral de execução, 
entrega e avaliação de resultados, bem como o impacto e a aprendizagem que alimenta 
novos planos e políticas. 
 

Alguns princípios gerais do plano de implementação decenal e do quadro de M & 
A incluem: 
 

i) A implementação é fundamentalmente uma responsabilidade nacional: a 
obtenção dos resultados desejados e do impacto em conformidade com os 
objectivos e metas da Agenda 2063 baseia-se na premissa de que as 
estratégias e vias de implementação efectivas, incluindo os acordos de 
implementação, são específicos por país e únicos a nível local; ou seja, a 
apropriação e a custódia para a execução de decisões e os recursos são 
fundamentalmente uma responsabilidade do país. 

 
Os órgãos regionais e continentais da UA fornecem liderança no apoio à 
implementação, com enfoque na: (a) prestação de apoio técnico e estratégico 
nos processos de planeamento, implementação e avaliação e na (b) 
facilitação das plataformas de partilha e de aprendizagem. 

 
ii) Todos os Estados membros têm um papel a desempenhar na consecução 

dos objectivos e metas estabelecidos na Agenda 2063. 
 
iii) A Agenda 2063 deve optimizar o valor regional e continental para uma maior 

acção nacional. 
 
O quadro de M&A do PPID traduz a visão e as objectivos de desenvolvimento de 

África em resultados tangíveis. Assim, também fornece a base primária e crítica para o 
quadro de M & A. O quadro de M & A do PPID está preparado para servir as seguintes 
finalidades específicas: 
 

a) Reforçar a cultura de planeamento e gestão para obtenção de resultados; 
  

b) Melhorar a prestação de contas e a partilha de responsabilidade entre os 
diversos participantes e intervenientes, obrigando-os simultaneamente o 
alinhamento e a coerência entre as partes envolvidas e os intervenientes; 

 
c) Fomentar a relação custo-benefício na alocação e uso de recursos; 



Documento-Quadro de M&A do Primeiro Plano de Implementação Decenal 2014-2023 da Agenda 2063  

4 

 

 

d) Apoiar a concepção e a avaliação do valor regional e continental para a acção 
nacional; 
 

e) Promover a aprendizagem baseada em evidências, incluindo a geração de 
percepções, análises e novos conhecimentos para informar políticas e 
programas 

 
O valor do quadro de M & A do PPID só é realizado quando é considerado e aplicado 

como parte integrante do conjunto de documentos que cercam as ambições de 
desenvolvimento de África. Isso inclui a declaração de visão dos 50 anos da A2063, que 
descreve as sete aspirações e 20 metas, como ponto de partida. 
 

Utilizadores e utilização do Quadro: Este quadro de M&A do PPID é concebido 
como um recurso material de referência, principalmente para responsáveis políticos e 
funcionários públicos técnicos – responsáveis pela formulação, gestão e avaliação de 
políticas, planos e estratégias de desenvolvimento público, incluindo a alocação de 
orçamento público. Os actores não estatais, como a sociedade civil e o sector público, 
incluindo grupos, tais como as organizações de agricultores, também encontrarão a 
utilidade do quadro de M&A para compreender as suas funções no âmbito da 
implementação da A2063. 
 

A nível regional e continental, o quadro de M&A do PPID fornece orientações 
valiosas para as instituições da UA, incluindo a CUA, a Agência NEPAD, as CER e as suas 
agências técnicas. Também é benéfico para as redes técnicas colaboradoras, parceiros 
bilaterais e multilaterais. 
 

O quadro de M&A fornece aos utilizadores informações sobre: 
 
a) os fluxos de trabalho e marcos padrão baseados no quadro de resultados do 

PPID; 
 

b) factores a serem considerados ao desenvolver um sólido plano de M & A, 
incluindo princípios e padrões relacionados para promover a coordenação e 
responsabilização na alocação e uso de recursos;  

 
c) normas, princípios e valores como referência na promoção de abordagens 

comuns, garantia de qualidade e aprendizagem; e 
 

d) os responsáveis pelo cumprimento das funções e mandatos, especialmente 
no que diz respeito aos actores principais no planeamento e execução dos 
sistemas de M & A da Agenda 2063.  

 
Principais características e âmbito: Todos os princípios e normas relacionados 

com a implementação se aplicarão directa e activamente em termos do quadro de M&A. 
Isso é relevante para os princípios inter e multissectoriais, bem como intergovernamentais. 
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A clareza absoluta dos principais participantes e partes interessadas, bem como das suas 
funções e responsabilidades específicas, é uma parte essencial da definição da arquitectura 
e do funcionamento do quadro de M&A. O ponto de partida é reconhecer o "espaço e acção 
nacional" como o pilar central na concretização do PPID da A2063. Em última instância, as 
decisões e acções a serem implementadas são uma prerrogativa dos actores nacionais, 
com o governo a assumir a liderança. No entanto, uma das principais características 
inerentes ao PPID da Agenda 2063 é que a acção regional e continental são componentes 
essenciais para o sucesso sustentável da acção nacional. Portanto, o quadro de M&A 
relativo ao PPID da Agenda 2063 tem uma continuidade inerente nacional, regional e 
continental. 
 

Uma ilustração esquemática do funcionamento do quadro de M&A do PPID da A2063 
em todos os níveis nacional, regional e continental. A precisão e clareza nos papéis e 
responsabilidades dos líderes são importantes. Igualmente importante, no entanto, são as 
relações e interdependências entre os principais intervenientes. 
 

O documento-quadro também elabora as funções e responsabilidades específicas 
dos principais intervenientes, em termos de apoiar e permitir o funcionamento dos sistemas 
de M&A no âmbito da implementação. Os subcapítulos subsequentes fornecem os 
pormenores de cada nível, enquanto ferramentas relevantes, incluindo modelos, listas de 
verificação. 
 

Principais componentes do quadro de M&A da Agenda 2063: o quadro de M&A 
relativo ao PPID da A2063 é elaborado com base nas oito componentes interrelacionadas, 
nomeadamente: 

 
i. Estruturas organizacionais com funções claras de M&A; 

 
ii. Reforçar a capacidade humana e institucional para o M & A; 

 
iii. Estabelecer parcerias e alianças para planear, coordenar e gerenciar o 

sistema de M&A; 
 

iv. Quadro lógico de M&A; 
  

v. Comunicação, sensibilização e cultura para o planeamento e gestão baseada 
em resultados; 

 
vi. Mecanismos de monitorização e geração de dados e capacidade; 

 
vii. Gestão de dados; 

 
viii. Avaliação, partilha e aprendizagem. 
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Alinhamento da A2063 e aos ODS: a concepção e implementação do quadro de 
M&A da A2063 considera que os Estados Membros também se inscreveram na agenda de 
desenvolvimento global tal como articulada nos ODS. Por conseguinte, é importante que 
haja clareza nas convergências entre a Agenda 2063 e a Agenda 2030 para garantir que 
não se traduza na adopção de dois processos paralelos pelos Estados Membros.  
 

A CUA definiu o alinhamento das metas e dos indicadores da A2063 para os ODS. 
Esta convergência e alinhamento nos objectivos, metas e indicadores estão 
pormenorizados na última coluna das folhas de referência dos indicadores. Esta definição 
também levou em consideração a racionalização e alinhamento das estruturas de 
implementação e de comunicação, bem como sistemas para reduzir a carga nos Estados 
Membros, especialmente em termos de acompanhamento e comunicação. 
 

Adaptação do Quadro de M&A da A2063: a principal base para a implementação 
do quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063 é determinada por uma sólida 
arquitectura de planeamento e operacionalização a nível nacional, regional e continental  
 

Adaptação dos acordos de implementação do quadro de M&A relativo ao PPID da 
Agenda 2063 a nível nacional: A nível nacional, embora os contextos variem em todos os 
países, o PPID fornece um quadro abrangente que engloba amplamente os objectivos 
estratégicos, as áreas prioritárias e as metas, bem como os resultados, produtos e recursos, 
que são coerentes com os planos e estratégias nacionais de desenvolvimento. Os principais 
processos, ferramentas e estruturas necessários para a adaptação bem sucedida da 
implementação do PPID da Agenda 2063 a nível nacional incluirão: a) planos nacionais de 
desenvolvimento; b) políticas e estratégias de desenvolvimento, incluindo legislações 
conexas; c) orçamento nacional, incluindo o orçamento do sector público; d) planos 
sectoriais, estratégias e orçamentos; bem como  e) mandatos institucionais para 
implementação, incluindo planeamento e avaliação. 
 

Adaptação dos acordos de implementação do quadro de M&A relativo ao PPID da 
Agenda 2063 a nível regional: a nível regional, a implementação será principalmente 
impulsionada pelos planos e estratégias de desenvolvimento regional das CER, que 
realçam o valor da representação primária e das prioridades de desenvolvimento político e 
técnico. As CER  proporcionarão também uma plataforma regional única através da qual o 
alinhamento do PPID da A2063 aos planos e estratégias de desenvolvimento regional, 
incluindo planos e estratégias sectoriais relacionados, pode ser alcançado, desenvolvendo 
e abraçando o plano de M&A relativo ao PPID da A2063 a nível regional. Por conseguinte, 
os esforços para a definição do plano de M&A relativo ao PPID da A2063 a nível regional 
reflectirão dois elementos, nomeadamente: a) as actividades ou os resultados que 
catalisam e facilitam a colaboração e os programas multinacionais, essencialmente sob a 
implementação directa dos países; e b) as iniciativas implementadas através de agências 
regionais ou multinacionais. 
 

Acordos de implementação do quadro de M&A da Agenda a nível continental: a 
acção Continental, principalmente por meio de integração e alinhamento; visa 
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complementar as acções nacionais e regionais num esforço para alcançar um sucesso 
integrado, abrangente, sustentável e de transformação. O plano operacional e a estratégia 
da CUA, da Agência da NEPAD e das suas agências técnicas constituirão a base primordial 
para mobilizar a acção continental. Outras acções continentais incluirão: políticas, 
programas e iniciativas, contribuindo todos eles para proporcionar um quadro para a 
colaboração na intermediação, parcerias estratégicas e alianças, acordos de financiamento; 
construir e sustentar o capital social; organizar e consolidar a economia de escala; bem 
como galvanizar uma posição africana mais forte e competitiva na paisagem geopolítica e 
económica global. 
 

Factores de sucesso para a adaptação do Quadro de M&A da Agenda 2063 
M&E: os factores críticos mínimos necessários para a implementação bem sucedida do 
quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063 exigirão intervenções políticas ou 
programáticas deliberadas, tais como: a) a capacidade técnica e institucional para o 
acompanhamento sistemático e de longo prazo dos indicadores de desenvolvimento; B) a 
capacidade e interesse em todos os níveis para investir em análises e estudos; e c) a 
liderança continental baseada num mecanismo legítimo e a capacidade para validar seus 
próprios dados e informações. 
 
1. Introdução 
 

1.1 Contexto e Âmbito: Agenda 2063 e plano de implementação decenal  
 

A Agenda 2063, A África Que Almejamos, foi adoptada como o modelo para 50 anos 
de transformação socioeconómica e política continental, pela Cimeira da União Africana de 
Janeiro de 2015 em Adis Abeba, Etiópia. Como primeiro passo para a concretização da 
visão da Agenda 2063, a cimeira orientou a preparação do Primeiro Plano de 
Implementação Decenal (PPID) de 2013 a 2023 para que os Estados Membros adoptem e 
se integrem nas suas visões e estratégias nacionais. Este PPID foi subsequentemente 
adoptado em Junho de 2015 pela Cimeira da União Africana em Joanesburgo, África do 
Sul, onde os Estados Membros concordaram em integrar o quadro de resultados e as 
responsabilidades institucionais, incluindo o acompanhamento e avaliação nas suas 
estratégias nacionais e sistemas de planeamento. 
 

Uma característica especial da campanha "A África Que Almejamos" é a 
determinação e compromisso dos Estados Membros em relação à ACÇÃO e 
RESULTADOS, através de objectivos claros, prioridades, metas mensuráveis e estratégias 
para as partes envolvidas a nível nacional, regional e continental. Isso inclui o compromisso 
com sistemas sólidos de M&A. 
 

"Implementação e impacto", são as características-chave da Agenda 2063, logo, um 
plano sucinto e concreto de um quadro e plano de M&A é crítico em todos os níveis, isto é, 
nacional, regional e continental. Este documento-quadro de M&A relativo ao PPID da 
Agenda 2063 articula princípios e padrões básicos para uma M&A coerente e sistemática. 
O quadro de M&A relativo ao PPID da agenda 2063 é um documento complementar ao 
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PPID da Agenda 2063, os dois documentos serão utilizados concomitantemente. Também 
fornece abordagens de aprendizagem e ferramentas no âmbito geral de execução, 
obtenção e avaliação de resultados. Da mesma forma, serve de base para os futuros 
programas, políticas e estratégias.  
 

Os princípios gerais no plano de implementação decenal e no quadro de M&A 
incluem: 
 

i) Implementação realizada a nível nacional: a obtenção dos resultados e do 
impacto desejados em conformidade com os objectivos e as metas da 
AGENDA 2063 baseia-se na premissa de que as reais estratégias e vias para 
a implementação, incluindo os mecanismos de implementação, são 
específicos de cada país e únicos a nível local. A apropriação e custódia para 
a execução de decisões e recursos é fundamentalmente uma responsabilidade 
do país. Isso implica que: 

 

 os recursos investidos na implementação estão dentro da jurisdição dos 
países; e 
 

 os planos nacionais de desenvolvimento e planos conexos, os 
orçamentos nacionais e os instrumentos de tomada de decisões 
relevantes, bem como as políticas e legislações específicas, constituem 
a plataforma para a incorporação e integração do PPID da Agenda 2063; 

 
ii) Todos os Estados Membros têm um papel a desempenhar na consecução 

das metas e metas estabelecidas na Agenda 2063: o sucesso depende da 
contribuição de todos os Estados Membros no contexto de suas próprias 
capacidades e possibilidades. Desta forma, os objectivos metas e metas 
estabelecidos na Agenda 2063 exigem políticas e acções deliberadas 

 
iii) A Agenda 2063, como o quadro de políticas de desenvolvimento do 

continente, deve tirar proveito do valor regional e continental para uma maior 
acção nacional: a Agenda 2063 apresenta uma visão comum em que as 
acções nacionais, regionais e continentais se complementam para alcançar 
um sucesso acelerado e determinado. A CUA, a Agência da NEPAD e as 
CER, com as suas responsabilidades diferentes irão: 
 

 prestar apoio técnico e analítico no planeamento, implementação e 
avaliação dos esforços de execução, e 
 

 fornecer uma plataforma onde os Estados Membros partilhem 
experiências, em termos de implementação e novas lições e 
identificação de oportunidades para a acção conjunta. 
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1.2 Justificação e necessidade para o quadro de M&A da Agenda 2063 
 

O Quadro de M&A relativo ao PPID facilita a operacionalização do compromisso 
colectivo de África de traduzir a visão e os objectivos do continente para o desenvolvimento 
em resultados tangíveis. O plano PPID fornece a base primária e crítica para o quadro de 
M&A como parte integrante do plano e ferramentas de implementação da Agenda 2063.  
O quadro de M&A do PPID fornece uma directriz abrangente e pormenores para a actualizar 
a determinação e o compromisso de África em alcançar resultados. Face ao exposto, o 
propósito específico do quadro de M&A inclui: 
 

a) Reforçar a cultura de planeamento e gestão de resultados, com base em 
evidências. O quadro de M&A também permite o rastreamento de mudanças 
transformativas de médio a longo prazo dentro das fases de implementação 
de 10 anos; 
 

b) Apoiar o reforço da prestação de contas entre os vários participantes e partes 
interessadas com base nos objectivos e metas comuns, incluindo marcos e 
critérios de referência. Portanto, isto obriga o alinhamento e a coerência entre 
os vários grupos de interesse, grupos eleitorais, alianças e parcerias; 

 
c) Fomentar a relação custo-benefício na alocação e utilização de recursos, 

optimizando assim o retorno sobre o investimento; 
 

d) Identificar e medir o valor regional e continental para a acção nacional e 
aprofundar a integração inter e intra-regional; 

 
e) Promover a aprendizagem baseada em evidências, incluindo a geração de 

ideias, análises e novos conhecimentos para servir de base para as políticas 
e programas. Partilha de ideias e conhecimentos decorrentes da 
implementação de experiências destinadas a encorajar a aprendizagem 
transnacional. Também constrói capital social regional e continental, ao 
mesmo tempo que esclarece e consolida posições regionais e continentais 
que reforçam a integração; 

 
f) Incentivar a participação e a apropriação: a inclusão generalizada e a 

participação das partes envolvidas e dos vários intervenientes é uma das 
condições-chave para o êxito da Agenda 2063. Um quadro de M&A claro e 
robusto incentivará e permitirá que vários grupos, bem como o público, se 
envolvam nos esforços para a concretização das aspirações e dos objectivos 
da Agenda 2063. 

 
É importante salientar que o quadro de M&A fornece as normas desejadas, tais como 

listas de verificação e critérios de referência, para clarificar os objectivos, bem como para 
racionalizar e aperfeiçoar as prioridades, metas e indicadores relacionados. Em termos 
gerais, o quadro é crítico para a determinação das vias de desenvolvimento viáveis, 
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abrangentes e coerentes, garantindo assim a boa relação custo-benefício em termos de 
afectação de recursos. Além disso, o quadro de M&A é um dos elementos-chave do amplo 
conjunto de instrumentos que promoverão a acção no alinhamento e na coerência 
baseados em evidências nas iniciativas de desenvolvimento, incluindo o aproveitamento de 
parcerias e alianças adequadas. 
 

Este quadro de M&A irá orientar todas as partes interessadas para esclarecer os 
mecanismos de coordenação com vista a alavancar a colaboração de múltiplos parceiros, 
ao mesmo tempo que se promove a clareza sobre os papéis e responsabilidades de todos 
os intervenientes e níveis. Os principais intervenientes incluem os Estados Membros 
através das CER, órgãos da UA, incluindo a CUA, a Agência da NEPAD e o PAP. Abrangerá 
igualmente o sector privado, as organizações da sociedade civil, os parceiros bilaterais e 
multilaterais conexos, incluindo a CEA, o BAD e a Fundação para o Reforço de 
Capacidades em África, as parcerias. 
 

1.3 Ligação e alinhamento do quadro de M&A aos documentos de 
fundação da Agenda 2063  

 
O valor do quadro de M&A relativo ao PPID só é percebido quando é considerado e 

aplicado como parte integrante do conjunto de documentos que cercam as ambições de 
desenvolvimento de África. Isso inclui a declaração de visão de 50 anos da Agenda 2063, 
que descreve as sete aspirações e 20 metas, como ponto de partida. O outro conjunto de 
documentos inclui: 
 

 o Acto Constitutivo da UA; 
 

 a Visão da UA; 
 

 as Oito Áreas Prioritárias da Declaração Solene; 
 

 as Aspirações Africanas para a Agenda 2063, obtidas através de um 
processo consultivo; 

 

 Quadros Regionais e Continentais, e 
 

 Planos e Visões Nacionais. 
 
1.4 Desenvolvimento e preparação do quadro de M&A relativo ao PPID da 

Agenda 2063  
 

A Cimeira da UA encarregou as principais instituições da UA, nomeadamente a CUA 
e a Agência da NEPAD, a trabalharem com as CER, a CEA e o BAD no sentido de 
desenvolver um quadro sucinto de M & A como um dos principais instrumentos de 
implementação do PPID. 
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Ao longo de um período de 18 meses, a partir de Julho de 2015, a CUA e a Agência 

da NEPAD, as CER e as organizações parceiras, incluindo a CEA, o BAD e a ACBF, 
lideraram um processo inclusivo a vários níveis para desenvolver o quadro de M&A relativo 
ao PPID. Por meio de equipas de trabalho especializadas, seminários e workshops, o 
processo permitiu: 
 

a) gerir consultas alargadas com os responsáveis técnicos e políticos a nível 
nacional, regional e continental. Complementando o trabalho de 
planificadores, especialistas temáticos e de M&A, o processo inclui interacção 
intensa com estatísticos dos departamentos estatísticos nacionais; 
 

b) analisar ou actualizar as componentes de M&A, incluindo a garantia e o 
alinhamento da qualidade técnica, com as normas internacionais e as 
melhores práticas; 

 
c) solicitar parecer especializado.   

 
1.5 Principais utilizadores do quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 

2063  
 

Este quadro de M&A relativo ao PPID foi concebido como um recurso material de 
referência, principalmente para responsáveis políticos e funcionários públicos técnicos – 
responsáveis pela formulação, gestão e avaliação de políticas, planos e estratégias de 
desenvolvimento público, incluindo a alocação de orçamento público. Os outros usuários 
incluem, agências governamentais relevantes e departamentos. Como recurso 
intergovernamental, facilita o alinhamento sectorial e a harmonização das políticas e 
estratégias públicas.  
 

A nível regional e continental, o quadro de M&A relativo ao PPID fornece orientações 
valiosas para as instituições da UA, incluindo a CUA, a Agência NEPAD, as CER e as suas 
agências técnicas. Também é benéfico para as redes técnicas colaboradoras, os parceiros 
bilaterais e multilaterais. As partes interessadas que trabalham em conjunto para identificar 
e proporcionar um valor regional e continental que seja relevante e coerente no âmbito das 
prioridades, objectivos e metas nacionais também beneficiarão do quadro. O PPID também 
lhes permite organizar e gerir plataformas regionais e continentais de prestação de contas 
e aprendizagem, incluindo a criação de capital social multinacional. 
 

A sociedade civil e o sector privado também acharão valioso o quadro de M&A na 
sua busca pela colaboração mútua multissectorial com o sector público. É importante 
salientar que o sector privado continua a ser uma componente fundamental na 
concretização do crescimento económico de África, bem como na garantia de aspirações 
de desenvolvimento inclusivas e sustentáveis. O quadro de M&A será útil para garantir a 
prestação de contas, a transparência e ser utilizado como instrumento de sensibilização. É 
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importante reconhecer que o multissectorialíssimo é uma das condições-chave para o êxito 
do PPID da Agenda 2063.   

1.6 Utilizando o Quadro de M&A relativo ao PPID  da Agenda 2063 
 

O quadro de M&A fornece ao utilizadores informações sobre: 
 

a) os fluxos de trabalho e os marcos padrão baseados no quadro de resultados 
do PPID; 
 

b) ferramentas relevantes a serem utilizadas a todos os níveis;  
 

c) factores a serem considerados ao desenvolver um sólido plano de M&A, 
incluindo princípios e padrões relacionados para promover a coordenação e 
a responsabilização na afectação e uso de recursos;  

 
d) normas, princípios e valores como critérios de referência na promoção de 

abordagens comuns, garantia de qualidade e aprendizagem; e 
 

e) mandatos e funções, especialmente no que diz respeito aos principais actores 
no planeamento e execução dos sistemas de M&A da Agenda 2063.  

 
1.7 Princípios Orientadores do Quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 

2063  
 

A arquitectura de Monitorização e Avaliação descrita no Quadro de Monitorização e 
Avaliação relativa ao PPID da Agenda 2063 apresenta claramente como os processos de 
M&A estarão a funcionar a nível nacional, regional e continental. Os princípios a seguir 
orientarão a boa operacionalização do Quadro: 
 

 O ALINHAMENTO E SINERGIA para incorporar e reforçar os sistemas e 
estruturas nacionais de M&A em curso/existentes é um factor de sucesso para 
o quadro. Isso lhes permitirá atender a uma agenda de desenvolvimento 
continental adaptada e integrada nacionalmente. Também reforçará a 
complementaridade dos vários sistemas para trabalhar no sentido da 
concretização dos objectivos da Agenda 2063. A convergência entre as visões 
de desenvolvimento continental e global é também apoiada por este princípio 

 
É também extremamente importante reconhecer que isto NÃO é uma sugestão para 

outro sistema de M&A em paralelo com os sistemas nacionais de M&A 
existentes. Em vez disso, propõe-se aspectos ou elementos para reforçar as 
estruturas de sistemas existentes. Isto lhes permitirá servir uma agenda de 
desenvolvimento nacional, que é o plano da Agenda 2063 nacionalmente 
adaptado e incorporado. 
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 A APROPRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO de todos os Estados Membros e 
partes interessadas devem ser reforçadas ao longo de todo o processo de 
M&A do PPID desde a concepção, integração e implementação a nível 
nacional, regional e continental. No quadro do processo de apropriação, 
espera-se que os países localizem ou posicionem a função de coordenação 
de M&A a um nível muito alto e estratégico no governo. Isto assegurará a 
coordenação adequada das várias fontes de dados e assegurará a 
complementaridade.   

 

 A CRIAÇÃO DE PARCERIA E ALIANÇA fornece um pré-requisito necessário 
para o sucesso da implementação do quadro de M&A relativo ao PPID da 
Agenda 2063. A concretização da Agenda 2063 exigirá esforços colectivos a 
todos os níveis dentro e entre os países. Portanto, as alianças e parcerias 
precisam ser forjadas com parceiros de desenvolvimento, instituições técnicas 
regionais, o sector privado e as Organizações da Sociedade Civil para gerar 
valor através de complementaridades, compromisso e apoio político, apoio 
financeiro e técnico, mobilização comunitária, bem como a sensibilização 
pública. 

 

 A SUBSIDIARIEDADE, tendo em conta a vantagem comparativa e o papel 
de outras partes interessadas dentro e fora da União Africana. A utilização de 
plataformas regionais e continentais acrescentará valor para acompanhar 
sistematicamente os principais indicadores e atingir os objectivos da Agenda 
2063 

 

 O PLANEAMENTO E A GESTÃO BASEADOS EM RESULTADOS a serem 
melhorados para o sucesso das operações do Quadro de M&A da Agenda 
2063. O aprimoramento da cultura do gestão de desempenho possibilitará o 
planeamento coordenado e a concretização efectiva do PPID. Também 
permite uma mudança de ênfase na obtenção de meros resultados para 
centrar mais nos resultados dos programas emblemáticos da Agenda 2063 
implementados a nível dos países. Ademais, reflecte em que medida a 
Agenda 2063 atinge o seu impacto desejado, levando a uma mudança 
transformacional nos níveis nacional, regional e continental. 

 

 INCLUSÃO, COMUNICAÇÃO E DEFESA DE DIREITOS para promover, 
motivar e procurar o apoio legislativo adequado, vontade política e a uma 
maior sensibilização para o funcionamento do quadro de M&A relativo ao 
PPID da Agenda 2063 a nível nacional, regional e continental. O papel dos 
legisladores, por exemplo, será fundamental para defender o seguimento de 
"indicadores sensíveis". Além disso, a ampla disponibilidade e acesso à 
informação sobre M&A por todas as partes interessadas é um importante 
factor de sucesso na prestação de serviços de M & A de qualidade e 
relevantes. 
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2. A Arquitectura de M&A relativa ao PPID da Agenda 2063  
 

2.1 Principais características e âmbito 
 

Os princípios orientadores e as normas do quadro de M&A serão integrados e 
alinhados aos processos e procedimentos em curso a nível nacional e regional. Isso é 
relevante para os princípios inter e multissectoriais, bem como intergovernamentais. A 
clareza absoluta dos principais actores e partes interessadas, bem como as suas funções 
e responsabilidades 
específicas, são essenciais 
para definir a arquitectura e o 
funcionamento do quadro de M 
& A. O ponto de partida é 
reconhecer o "espaço e acção 
nacionais" como o pilar central 
na concretização do PPID da 
Agenda 2063. 
Em última instância, as 
decisões e acções a serem 
implementadas são uma 
prerrogativa dos actores 
nacionais com o governo 
assumindo a liderança com o 
apoio técnico da CUA, da 
NEPAD e das CER. Além 
disso, uma das principais características inerentes ao PPID da Agenda 2063 é que a acção 
regional e continental são elementos importantes / chave para o êxito da acção nacional. 
Portanto, o quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063 tem uma continuidade 
inerente nacional, regional e continental (Consulte a figura 1) 
 
A Figura 2 apresenta é uma ilustração esquemática do funcionamento do quadro de M&A 
relativo ao PPID da Agenda 2063 em todos os níveis nacional, regional e continental. 
Fornece a justificação dos papéis e responsabilidades dos principais intervenientes em 
todos os níveis. Igualmente importante são as relações, a sinergia e as interdependências 
entre os intervenientes. 
 
O sistema de M&A relativo ao PPID fornece uma avaliação holística do progresso e do 
desempenho, ligando várias iniciativas de desenvolvimento. Permite uma perspectiva 
holística sobre o impacto colectivo desses compromissos e iniciativas sectoriais contra os 
objectivos da A2063. Também facilita um mapeamento mais simples das realidades 
complexas de compromissos e iniciativas. O sistema é facilmente é um sistema acessível 
de contabilidade autónoma. Além disso, o documento fornece informações publicamente 
acessíveis sobre o progresso nacional, regional e continental para alcançar as metas de 
crescimento económico e de desenvolvimento inclusivo da A2063. 
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Figura 2: Apresentação Esquemática da Arquitectura de M&A relativa ao PPID da A2063  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacções e valor ao plano de acção 
nacional  

Reacções e valor ao plano de acção nacional 

Plataformas Regionais 
 

Justificação e objectivo: 
 Partilha e aprendizagem sobre os compromissos regionais de integração, bem 

como as experiências e o desempenho individuais e agregados a nível nacional 

 Avaliar, por um lado, os padrões de referência regionais e, por outro, o valor 

continental para a acção nacional 

 Identificar e intermediar a colaboração e programas conjuntos, tais como 

acordos transnacionais ou intra-regionais 
 

Principais plataformas e processos: 
Cimeiras das CER, ministeriais e de Chefes de Estado  

 Outras plataformas: 

- Parlamentos regionais  

- Conferências regionais sobre políticas de organizações de agricultores, como 

SACAU, PROPAC, UMAGRI, ROPPA e EEAF 

- Assembleias regionais do sector privado  
 

Principais contributo: 
 Relatórios nacionais e regionais consolidados  

 

 

Os processos de planeamento, 

implementação, monitorização 

e comunicação internos: 

 
 Planos de desenvolvimento 

nacionais: quadros de resultados 

e orçamentos 

 Planos sectoriais: quadros de 

resultados e orçamentos 

 Planos de M & A nacionais ou 

sectoriais 

 Ciclo de planeamento e 

elaboração de relatórios 

específicos do país, bem como 

instrumentos 

Relatório bienal 
sobre o progresso 
e o desempenho 

do país Plataformas continentais 
 

Justificação e objectivo  
 Partilha e aprendizagem  

 Avaliar os padrões de referência continentais, por um lado, e o valor continental para a acção 

nacional, por outro lado 

 Identificar e intermediar a colaboração e programas conjuntos, tais como acordos inter-

regionais 

 Identificar e harmonizar estratégias e posições continentais, incluindo às que se relacionam 

com o crescimento económico 
 

Princiais plataformas e processos 
 Conferências ministeriais de nível técnico 

 Conferência Ministerial sobre Finanças e Planeamento Económico  

 Os Chefes de Estado e de Governo da UA, incluindo os subcomités relacionados, tais 

como o Comité de Orientação dos Chefes de Estados e de Governo da NEPAD e o 

PAP 
 

Principais contributos 
 Relatórios nacionais, regionais consolidados e continentais consolidados (painel de 

instrumentos) 
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2.2 Principais componentes do quadro de M&A da agenda 2063 
 

O quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063 é composto pelos seguintes oito 
componentes inter-relacionados: 

 
2.2.1 Estruturas organizacionais com funções claras de M&A: a implementação 

eficaz do quadro de M&A da Agenda 2063 a nível nacional, regional e 
continental requer que exista um ponto de contacto central com o objectivo 
principal de assegurar a coordenação intergovernamental e pluri-institucional 
de todas as funções de M&A a todos os níveis. 

 
As estruturas a nível nacional constituem o pilar central do funcionamento do quadro 

de M&A relativo ao PPID global da Agenda 2063. Embora as principais 
agências, como os ministérios das finanças e do planeamento económico e, 
em alguns casos, as comissões nacionais de planeamento do 
desenvolvimento, sejam um ponto de contacto central, é importante que o 
mandato e as responsabilidades globais sobre o quadro de M & A da Agenda 
2063 sejam de numa equipa intergovernamental de alto nível ou comité (por 
exemplo, Comité Nacional de Planeamento). Isto é importante para assegurar 
o alinhamento e a coerência entre as políticas e os programas 
governamentais. Nos ministérios das finanças e do planeamento económico, 
dos departamentos de estratégia e de planeamento, o departamento de 
estatística e as unidades orçamentais necessitarão de ligação directa e 
representação no funcionamento dos sistemas de M & A. 

 
A nível regional, a função de M & A é da competência do departamento / unidade de 

M & A das CER. Seu mandato é coordenar os processos de M & A em suas 
respectivas regiões, facilitando o reforço de capacidades de M&A dos Estados 
Membros, apoiando o alinhamento de M&A com a estrutura nacional de M&A, 
consolidando os relatórios nacionais e fornecendo contribuições para os 
sistemas continentais dos relatórios intercalares.  

 
A nível continental, a coordenação técnica e a função de apoio é da responsabilidade 

da Agência da NEPAD com o apoio da CUA, dos órgãos da UA e de outras 
instituições continentais (ECA, ACBF e BAD). As funções e responsabilidades 
globais destes vários actores estão claramente estipulados no Anexo-1 

 
2.2.2 Aproveitar a capacidade humana e institucional para o M & A: a eficácia 

da implementação da M&A do PPID requer que haja disponibilidade  de 
pessoal com competências relevantes em todas as instituições envolvidas nos 
processos de implementação do M & A. A M&A é um campo multidisciplinar 
e, portanto, requer competências em matéria de planeamento, estatísticas e 
conhecimento das questões temáticas envolvidas. 
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A nível institucional, a capacidade essencial está relacionada com a garantia de 
mandatos apropriados e claros, e uma estratégia para garantir que eles se 
relacionem ou se integrem entre si. Refere igualmente o enquadramento 
político e legislativo favorável, incluindo as respeitantes à gestão de dados e 
aos direitos de propriedade intelectual. Nas organizações, a capacidade 
técnica inclui as ferramentas de monitorização das TIC e os sistemas de 
gestão de dados actualmente muito disponíveis, incluindo ferramentas 
analíticas e de comunicação. 

 
A implementação do PPID da Agenda 2063 depende dos investimentos directos e 

activos na geração de dados e conhecimentos, incluindo o reforço ou a 
actualização das ferramentas existentes de M&A e das capacidades das TIC 
a todos os níveis. 

 
2.2.3 Parcerias e alianças para o planeamento, coordenação e gestão do 

sistema de M & A: Um pré-requisito para a implementação bem-sucedida do 
quadro de M & A FTYIP da Agenda 2063 será parcerias e alianças de M & A 
relevantes e construídas especificamente. A implementação da Agenda 2063 
e, portanto, as suas ligações com o quadro de M&A entre os níveis nacional, 
regional e continental, intergovernamental, bem como dentro e entre os 
sectores. O funcionamento destas ligações requer alianças e parcerias 
deliberadas, conferindo valor através da auditoria e complementaridades, 
bem como do apoio de validação e dos critérios de referência. A enorme 
capacidade do sector privado em monitorização pode ou deve ser aproveitada 
na implementação do quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063 tanto 
quanto as OSC na mobilização comunitária e na sensibilização pública. 

 
2.2.4 O quadro de resultados do programa: O quadro de resultados relativo ao 

PPID da Agenda 2063 fornece um quadro de resultados abrangentes para os 
Estados Membros, as CER, os órgãos da UA e os parceiros continentais, 
como a CEA, o BAD e a ACBF. Um dos resultados fundamentais do exercício 
de integração é assegurar a apropriação aos níveis nacional, regional ou 
continental, sendo um factor-chave de sucesso para um sistema de M & A. 
Uma característica importante do quadro de resultados é a interligação de 
uma forma lógica com os vários elementos da hierarquia da cadeia de 
resultados: aspirações (7), objectivos (20), áreas de prioridades (39) e metas 
(256). Para além disso, define os sessenta e três (63) indicadores centrais 
que serão usados para medir o desempenho e os resultados do PPID. Para a 
operacionalização do Quadro de Resultados, os países são obrigados a 
desenvolver um Plano Nacional de M&A, especificando os recursos e os 
orçamentos necessários. 

 
2.2.5 Planeamento e gestão baseada em resultados: trata-se do enquadramento 

das políticas e estratégias, bem como do apoio da legislação pertinente, 
quando necessário, na sua própria essência, bem como do funcionamento 
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dos planos nacionais de desenvolvimento regional e continental. Em última 
análise, tal garantirá que a M&A seja um recurso inerente a todos os aspectos 
e componentes das iniciativas de desenvolvimento. 

 
A disponibilidade generalizada e o acesso à informação sobre a M&A por todas as 

partes interessadas é um importante factor de sucesso na prestação de 
qualidade e de funções relevantes de M&A 

 
2.2.6 Mecanismos e capacidades de monitorização: o acompanhamento 

sistemático dos progressos realizados para atingir os objectivos do PPID é 
parte integrante da gestão da Agenda 2063. Os principais marcos serão 
especificados nos Planos Nacionais de M&A para a recolha e a gestão 
rotineira de dados. Como parte dos principais marcos, prevê-se que os países 
criem uma equipa de coordenação e facilitação para supervisionar a recolha, 
análise e comunicação de dados. Além disso, a equipa de coordenação 
identificará as fontes de dados e definirá a metodologia e a frequência de 
recolha de dados e estabelecerá um cronograma para a comunicação e 
divulgação. A equipa também trabalhará em estreita colaboração com os 
diversos actores nos sectores governamentais e não governamentais para 
gerar e organizar dados. Além disso, espera-se que os países elaborem 
instrumentos adequados para a geração de dados em conformidade com a 
metodologia proposta. O ponto de partida é incidir nos dados que são 
relevantes para o estabelecimento de um parâmetro que sirva de base. O ano 
de 2013 serve como ano de referência. 

 
2.2.7 Gestão de dados: uma componente essencial dos sistemas de M&A a nível 

nacional, regional e continental é o reforço de capacidades e mecanismos 
para organizar e transformar dados num formato pronto para utilização. É 
importante desenvolver um sistema global de gestão de dados para o PPID 
da Agenda 2063 que seja compatível e articulado entre países, regiões e 
organismos continentais. O foco será num sistema integrado e de código-
fonte aberto (open-source) para garantir a relação custo-eficiência e gerar 
informações de alta qualidade. 

 
2.2.8 Avaliação, partilha e aprendizagem: o quadro de M&A relativo ao PPID da 

Agenda 2063 incluirá mecanismos sólidos de avaliação e reforços de 
capacidade a todos os níveis. Os mecanismos de avaliação a nível nacional, 
incluindo os ciclos de avaliação ligados aos planos nacionais de 
desenvolvimento, serão específicos por país. Estão previstos dois processos 
de avaliação durante a implementação do PPID, nomeadamente a avaliação 
intercalar (a meio período) e a avaliação final (conclusão do plano). 

 
Os países gerarão um relatório intercalar bienal. Os progressos serão 
acompanhados e o desempenho monitorizado em relação aos objectivos e 
metas estabelecidos no PPID da Agenda 2063. Modelos padrão serão 
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fornecidos para assegurar a uniformidade e comparabilidade. A partilha dos 
relatórios intercalares bienais nas plataformas regionais e continentais 
também terá como objectivo fomentar a aprendizagem, a criação do capital 
social e a consolidação da integração. 

2.3 Comunicação, Divulgação e Comentários 
 

2.3.1 Apresentação de relatórios das constatações de M&A sobre a 
implementação do PPID da Agenda 2063 

 
O mecanismo de apresentação de relatórios de desempenho periódicos e 

harmonizados em todos os Estados Membros é apresentado nesta secção. A apresentação 
de relatórios é fundamental para assegurar a garantia da qualidade, a comparabilidade e 
as exigências de apresentação de relatórios sistemáticos nos diferentes níveis de 
hierarquia.   
 

A depender do objectivo do relatório e do nível a que será usado, os relatórios 
assumem formatos diferentes. Em geral, os seguintes parâmetros determinam a concepção 
de cada formato: 
 

i. A que nível da organização o relatório é utilizado? 
 

ii. Qual é a principal finalidade do relatório neste nível? 
 

iii. Que informação o relatório deve conter? 
 

iv. Que fontes de informação são usadas? 
 

v. Quem recolhe a informação?  
 

vi. Quem compila o relatório? 
 

vii. Quem é o destinatário do relatório ou da informação? 
 

viii. Quem está envolvido na respectiva aprendizagem e tomada de decisão (e 
como)? 

 
ix. Com que frequência são apresentados os relatórios? 
 
O Controlo Sistemático das intervenções programadas pode incluir quarto 

relatórios para controlar periodicamente o desempenho e a obtenção de resultados sobre 
a implementação do PPID. 
 

i. Relatório de Actividade Mensal sobre as actividades realizadas em relação 
aos planos de operações. Este relatório é preparado pelos ministérios dos 
países e submetido às agências estatísticas e nacionais. Contém a situação 
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das principais actividades e acções relacionadas tomadas durante um mês. O 
relatório destaca aquelas actividades-chave que requerem apoio ou 
coordenação de um nível superior. Permite também que as lições sejam 
partilhadas, bem como as acções de ajustamento ou de correcção e decisões 
a tomar, sempre que necessário; 

 
ii. Relatório de Desempenho Trimestral (Nível Nacional); este relatório 

relaciona as realizações (outputs) de um país com os resultados esperados 
em relação ao andamento da implementação do PPID. Os Oficiais Focais 
Nacionais amalgamam os relatórios do Departamento de Estatística / 
Agências Nacionais e os submetem às CER. O relatório contém a situação 
das intervenções estratégicas (realizações) e a avaliação dos resultados em 
relação aos Objectivos de Desenvolvimento (resultados) para o planeado para 
um exercício financeiro. Este relatório fornece a gestão e visa gerir o 
desempenho como um todo, bem como melhorar as áreas onde há 
necessidade de melhoria; 

 
iii. Relatório de Desempenho Trimestral, que relaciona as realizações dos 

principais indicadores com os resultados esperados em relação ao 
andamento da implementação. Estes relatórios são elaborados pelos 
directores e submetidos aos vários secretários-gerais adjuntos responsáveis 
pelas várias intervenções / sectores de desenvolvimento. O objectivo deste 
relatório é facilitar a partilha das lições aprendidas entre as Direcções, permitir 
um retorno de informação aos Directores individuais por outros Directores e 
Executivos e uma avaliação partilhada dos progressos na implementação dos 
directores-gerais adjuntos da Comunidade da África Oriental; 

 
iv. Relatório de Actividades Anual; este relatório é preparado mediante fusão 

de todos os relatórios trimestrais de desempenho e apresentados a nível 
continental. Relata os progressos realizados por todos os Estados Membros 
através das CER na implementação do PPID da Agenda 2063. Concentra-se 
na informação de resultados de importância estratégica para a 
implementação. 

 
Um mecanismo sistemático de relatórios sobre o seguimento da implementação é 

primordial. Uma ferramenta de acompanhamento automatizada e padronizada para gerar 
relatórios para esta actividade principal dentro da UA é essencial. Isto requer uma ênfase 
na criação de um Sistema Electrónico de Gestão de Dados de Projectos (e-PDMS) para o 
acompanhamento on-line da implementação do PPID a nível Nacional, Regional e 
Continental como ferramenta de comunicação de informações. 
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2.3.2 Procedimentos para a Comunicação de Informações, Aprendizagem e 
Tomada de Decisões/Feedback 

 
Os relatórios trimestrais de desempenho devem ser apresentados uma semana após 

o início do trimestre seguinte. Cada funcionário deve preencher a “Ficha de Relatórios 
Trimestrais” e encaminhá-la ao Ponto Focal de M&A nos seus respectivos Países. Ao 
preencher a ficha de relatório, cada funcionário precisa referir-se aos relatórios mensais e 
à base de dados actualizada de actividades de M&A online no MEACA nos Estados 
parceiros. Uma vez que o ponto focal de M&A tenha recebido todas as fichas de relatório, 
o encaminha para o nível Regional, que então realiza uma reunião / workshop de feedback 
com os pontos focais responsáveis a Nível Nacional ou nível dos Estados parceiros. Trata-
se de definir as acções a empreender (se necessário) e de determinar a eventual 
necessidade de apoio a todos os níveis. Os resultados do workshop de feedback são 
documentados no relatório consolidado a nível continental, especialmente definindo as 
avaliações e medidas correctivas. 
 

Para os relatórios anuais de desempenho, espera-se que os pontos focais 
responsáveis forneçam contribuições para as áreas de intervenção e os objectivos de 
desenvolvimento sob a sua responsabilidade, com base nas avaliações dos quatro 
relatórios trimestrais. A fim de proporcionar uma imagem adequada da parte integrante da 
implementação, os funcionários precisam garantir que os dados relevantes (disponíveis on-
line a partir da base de dados de M&A dentro do MEACA nos Estados parceiros, doadores 
ou outras partes interessadas externas (por exemplo, ) - sejam utilizados e integrados no 
relatório.  
 

Após os países elaborarem os seus relatórios gerais anuais de avaliação do 
desempenho, devem transmiti-los à Unidade de Avaliação e Avaliação das CER e, em 
seguida, submetê-los a um nível continental, no âmbito da partilha, e todas as partes 
interessadas terão liberdade para aceder e utilizar as informações.  
 
2.4 Sistema credível de apoio à informação de M&A  
 

2.4.1 Justificação 
 
 As partes interessadas perdem a confiança em informações imprecisas de M & A. 
Por conseguinte, os dados / informações produzidos devem ser válidos e fiáveis. Por forma 
a garantir a confiança na informação de M & A baseada em resultados: 

 

 informe sobre todos os dados recolhidos sejam eles bons ou maus, ou se 
satisfazem ou não os objectivos; 
 

 a informação não deve ser politicamente motivada como uma tentativa de 
mostrar resultados desejáveis; 
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 o sistema de M & A baseado em resultados deve ter capacidade para produzir 
informações fiáveis de desempenho; 

 

 Tanto a boa como a má informação devem ser aproveitadas por todas as 
partes interessadas para fazer julgamento sobre as causas e acções 
correctivas apropriadas; 

 

 manter a estabilidade dos indicadores ao longo do tempo - as diferentes 
agências devem produzir dados sobre os indicadores de resultados comuns 
de modo a comparar as questões semelhantes ao longo do tempo; 

 

 validar e avaliar periodicamente o sistema de M&A baseado em resultados 
utilizando avaliadores internos e externos e partilhar as conclusões. 

 
Os dados do sistema de M&A baseados em resultados devem ser: 
 

 fiáveis, com a recolha de dados estável e consistente ao longo do tempo e do 
espaço, isto é, assegurando que a medição dos indicadores seja conduzida 
da mesma forma ao longo do tempo; 
 

 Válidos para poder medir o nível real de desempenho pretendido; e 
 

 Atempados, isto é, com frequência normal (com que frequência os dados são 
recolhidos), actualizados (como os dados foram recolhidos recentemente), 
acessibilidade (disponibilidade para apoiar decisões da direcção). 

 
As medidas para assegurar a qualidade dos dados devem incluir: 
 

 a pré-testagem ou orientação dos instrumentos e procedimentos de recolha 
de dados, (métodos); 
 

 a Concepção de um instrumento, usando várias medidas de desempenho; 
 

 o pré-teste de métodos com oportunidades produz dados válidos e fiáveis a 
baixo custo; 

 
2.4.2 Sistema de informação de gestão (MIS) 

 
A Monitorização e Avaliação (M&A) e os Sistemas de Informação de Gestão 
(MIS) são conceitos frequentemente utilizados de forma indistinta para 
descrever a forma como a informação sobre o andamento de um projecto é 
usada para o acompanhamento da direcção. Nesta secção, o termo M&A é 
usado para definir a forma como a informação sobre os progressos é 
disponibilizada para saber se o programa é implementado conforme planeado 
e está a atingir os seus objectivos. 
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A informação e o conhecimento são fundamentais para ajudar a enfrentar os 
desafios de uma sociedade em rápida mudança. As Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) estão a desempenhar um papel cada vez 
mais importante na vida quotidiana dos cidadãos, revolucionando o trabalho 
e o lazer e mudando as formas de exercer a actividade empresarial. 

 
O Sistema de Informação da Gestão (MIS) é, portanto, atribuído à 
informatização dos dados decorrentes das actividades de Monitorização e 
Avaliação do PPID da Agenda 2063. Uma base de dados computadorizada é 
usada para armazenar, analisar, gerar e disseminar informações para as 
partes interessadas. 

 
As iniciativas do MIS implicam a utilização inovadora das TIC para facilitar e 
melhorar o processamento, o armazenamento, a recuperação e a divulgação 
do M&A. A tecnologia da Internet e as tecnologias de comunicações 
associadas estão a ser utilizadas para melhorar a qualidade (melhores 
serviços de M&A), eficiência (rentabilidade) e eficácia (desenvolvimento 
económico). O aumento da aplicação das TIC nos processos de M&A está a 
aumentar e a promover iniciativas de colaboração a nível Nacional, Regional 
e Continental.  

 
Os objectivos do MIS são: 
 
i. Recolher, armazenar, processar e fornecer todas as informações e dados 

básicos de M & A necessários nos Objectivos de Desenvolvimento;  
 

ii. Produzir relatórios que permitam às partes interessadas conhecer os 
resultados, o impacto e os desafios enfrentados na implementação do PPID.  

 
2.5 Alinhamento da Agenda 2063 com os ODS 
 

Convergência entre os indicadores centrais da Agenda 2063 e os ODS: a 
concepção e a implementação do quadro de M&A da Agenda 2063 de África consideram 
que os Estados Membros também aderiram à agenda mundial de desenvolvimento, tal 
como está definida na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, 
é importante que todas as partes envolvidas, incluindo os Estados Membros, saibam que a 
Agenda 2063 e a Agenda 2030 não são duas visões de desenvolvimento autónomas para 
a implementação através de iniciativas paralelas ou independentes. 
 

A 9.ª Reunião Anual Conjunta da Comissão Técnica Especializada de Finanças, 
Assuntos Monetários, Planeamento e Integração Económica da União Africana e a 
Conferência da CEA de Ministros Africanos das Finanças, do Planeamento e do 
Desenvolvimento Económico acordaram um instrumento único de acompanhamento e 
avaliação e uma arquitectura comum para a apresentação de relatórios que produzirá um 
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único relatório periódico de desempenho para minimizar a carga sobre os Estados 
Membros. 
 

Em resposta a esta decisão, a Comissão, em colaboração com os parceiros, definiu 
as metas e os indicadores da Agenda 2063 para os ODS com vista a elaborar uma lista 
comum de indicadores. Os indicadores são agrupados em quatro grupos, nomeadamente: 
 

i. Indicadores da Agenda 2063 que converge 100 porcento com os indicadores 
dos ODS; 
 

ii. Indicadores Específicos de África – indicadores centrais sobre as questões 
peculiares à África; 

iii. Indicadores da Agenda 2063, mas sem disposição sobre os ODS - Estes 
indicadores enquadram-se nas áreas temáticas dos ODS, mas os ODS não 
fornecem indicadores semelhantes aos indicadores da Agenda 2063;  e 
 

iv. Indicadores complementares dos ODS - Estes indicadores enquadram-se em 
áreas temáticas do grupo restrito de indicadores, mas não convergem com os 
indicadores da Agenda 2063, porém complementam os indicadores da 
Agenda 2063 nas seguintes áreas temáticas, tais como pobreza, emprego, 
educação, ambiente, saúde , agricultura e economia azul.  

 
Estes quatro grupos de indicadores aparecem como Anexo 4 e o Quadro 1 abaixo 

fornece um resumo 
 
Quadro 1:   Resumo de indicadores por categoria 

 N.º de indicadores Percentagem 

100 porcento de convergência  44 70 

Específica para África 12 19 

Nenhuma disposição sobre os ODS 7 11 

Total 63 100 

Complementaridade* 

Pobreza 15  

Emprego 8  

Educação 3  

Saúde 9  

Ambiente 22  

Agricultura 5  

Economia Azul 1  

Total 63  

* retirado da lista de indicadores da CEA baseada nos ODS  
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Com base na categorização, conforme no Quadro 1, observa-se o seguinte: 
 

 70 porcento dos indicadores centrais da Agenda 2063 convergem 
inteiramente com os indicadores dos ODS; 

 Quando os indicadores específicos de África estão a diminuir, o nível de 
convergência aumenta para quase 90%; 

 Os restantes 11 por cento, que são 7 indicadores-chave em número, são os 
únicos que os Estados Membros irão comunicar e não farão parte dos ODS; 

 São 63 os indicadores complementares extraídos dos ODS, que os Estados 
Membros devem comunicar, além dos indicadores que convergem com a 
Agenda 2063 nas diversas áreas temáticas, para elaborar um relatório 
integrado que abranja ambas as Agendas 

 Os indicadores complementares estão distribuídos em pobreza (15) emprego 
(8), educação (3), saúde (9), meio ambiente (22), agricultura (5) e economia 
azul (1) 

 
3. Integração do Quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063 a nível 

Nacional, Regional e Continental 
 

3.1 Integração a nível Nacional 
 

3.1.1 Justificação e âmbito 
 
O quadro de M&A da Agenda 2063 baseia-se principalmente no planeamento de 

desenvolvimento e na arquitectura de implementação a nível nacional. Isto é exclusivo em 
todos os países.  

 
Portanto, o exercício de integração da Agenda 2063 deve incluir processos 

sistemáticos e inclusivos para identificar e estabelecer um plano de M&A relativo ao PPID 
adaptado a nível nacional.  

 
Reconhece-se que os países desenvolveram e estão a implementar os seus planos 

nacionais de M&A. Por conseguinte, é imperativo integrar o quadro de M&A relativo ao PPID 
nos planos nacionais de M&A existentes.  

 
A implementação do quadro de monitorização e avaliação do PPID deverá, por 

conseguinte, ter como base os seguintes instrumentos políticos nacionais:  
 

a) visões nacionais e planos de desenvolvimento nacionais; 
b) políticas e estratégias de desenvolvimento, incluindo legislações 

relacionadas; 
c) orçamento nacional, incluindo o orçamento do sector público; 
d) planos, estratégias e orçamentos sectoriais, bem como;  
e) mandatos institucionais para a implementação, incluindo o planeamento e a 

avaliação.
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Quadro 2: Elementos-chave da integração do quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063 a nível nacional  
 

 
Internalização e integração 

a nível nacional  

Planeamento, 
financiamento e 

implementação regional   

Monitorização e avaliação 
de desempenho a nível 

regional  

Apresentação e partilha de 
relatórios bienal nas 

plataformas regionais e 
continentais.  

Objectivo - Alinhar e comparar as 
prioridades, os objectivos e 
as metas nos planos 
nacionais para quadro de 
M&A relativo ao PPID da 
Agenda 2063  

- Estabelecer planos 
nacionais específicos 
incluindo a definição de 
funções e 
responsabilidades para a 
implementação do quadro 
de M&A adaptado relativo 
ao PPID  

- Desenvolver mecanismos 
de implementação, 
incluindo o destaque das 
necessidades de 
capacidade  

- Determinar o financiamento, 
incluindo as opções de 
combinação público-privada 

-   

- Avaliar o desempenho e os 
progressos em relação as 
metas estipuladas  

- Avaliar a eficiência e a 
eficácia na implementação 
do quadro de M&A 
adaptado relativo ao PPID a 
nível nacional 

- Promover o diálogo e a 
coordenação 
multissectorial e multi-
institucional na 
implementação do quadro 
de M&A 

- Promover a aprendizagem 
e o apoio pelos pares  

- Explicar sobre a liderança 
na implementação da 
agenda de 
desenvolvimento 
continental e mundial  

Factores 
desencadeantes das 
acções 

- A CUA deve liderar a 
missão de integração  

- Memorando do Conselho 
de Ministros do Governo  

- Participação e 
sensibilização pública 

-   

- Processos de planeamento 
e orçamentação internos (a 
implementação baseia-se 
nas realidades locais) 

- Ciclo de revisão nacional 
existente, tais como as 
revisões anuais e 
intercalares  

- Ciclo de apresentação de 
relatórios bienais da UA  

- Processos de apresentação 
de relatórios bienais. 

Responsável 
nacional/ponto focal  

- Ministérios das finanças e 
do planeamento económico 
(comissões de 

- Ministérios de tutela, 
departamentos e agências 
delegadas  

- Ministérios das finanças e 
do planeamento 
económico, ou agências 
delegadas  

- Ministérios das finanças e 
do planeamento económico 
(comissões de 



 

Documento-Quadro de M&A do Primeiro Plano de Implementação Decenal 2014-2023 da Agenda 2063  

28 

 

planeamento) ou agências 
delegadas  

- Ministérios de tutela e 
departamentos, a depender 
das questões temáticas 

-  

planeamento) ou agências 
delegadas 

Ferramentas e materiais 
de referência de M&A  

Documentos 

- Documento-quadro da 
Agenda 2063  

- PPID da Agenda 2063 
(2013-2023) 

- Quadro de M&A da Agenda 
2063 incluindo o Manual de 
Indicadores Centrais  

- Visão nacional e planos de 
desenvolvimento, políticas 
e orçamentos, bem como 
instrumentos relacionados 
com o orçamento, tais como 
o MTEF 

- Planos, estratégias e 
documentos programáticos 
do sector  

 
Modelos 

- Plano ou modelo nacional 
de M&A  

- Modelo de definição de 
objectivos e prioridades  

- Projecto sectorial e 
nacional, ou documentos 
programáticos, tais como 
quadros lógicos e planos de 
M&A  

- Orçamentos sectoriais e 
programáticos  

- Critério de avaliação da 
relação custo/benefício  

 
 

- Modelo para os critérios de 
avaliação nacional ou 
sectorial  

- Comunicar os modelos e os 
fluxos  

- Plano e listas de verificação 
comuns do sector  

 
 

- Critérios de avaliação bienal  
- Painel de indicadores para 

apresentação de relatórios   
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3.1.2 Processos nacionais de acompanhamento, comunicação, prestação de 
contas e aprendizagem   

 
Os quadros nacionais de M&A existentes serão revistos em conformidade com o 

quadro de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063. O exercício de integração envolverá as 
componentes estipuladas no quadro 2. 
 
Quadro 3: Integração da A2063 
 

Principais elementos do 
exercício de integração a nível 

nacional  

Especificações (objectivo central e resultados 
esperados) 

1. Compromisso e sensibilização 
inicial  

 Compromisso da CUA-Agência da NEPAD 
 Memorando do conselho de ministros 
 Ponto focal do planeamento económico  
 Mecanismos e capacidades institucionais 

multissectoriais e de vários intervenientes identificados 
 Diálogo parlamentar  
 Apoio em matéria de informação ao público para a 

Agenda 2063  
 Diálogo público ou plataformas de consulta identificadas 
  

2. Integração e alinhamento 
técnicos para a implementação 
nos planos de desenvolvimento 
nacional (NDPs) 

 Estabelecer um quadro nacional resultados e um plano 
de M&A 

 Mapear e avaliar os mecanismos de implementação, 
incluindo instituições e políticas. Neste caso, envolve o 
enfoque na implementação de M&A 

  

3. Acompanhamento e 
comunicação dos indicadores 
nacionais  

 Painel de indicadores de progresso e desempenho  
 Avaliação dos sistemas e capacidades de M&A  
 Descrever os fluxos de relatórios internos e externos, 

incluindo os ciclos de retorno 
 

4. Mecanismos de aprendizagem 
e de prestação de contas  

 Identificar plataformas nacionais para a aprendizagem, a 
partilha do conhecimento e a prestação de contas  

 Alinhar com os processos de MAAP  
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3.2 Integração a nível Regional  
 

3.2.1 Justificação e Âmbito  
 

A integração regional é um "factor de sucesso" básico para o crescimento económico 
sustentável, bem como para as aspirações e metas de desenvolvimento. A acção regional 
só se justifica na medida em que pode demonstrar um valor regional único e claro para a 
acção nacional. Isto implicaria catalisar e facilitar a colaboração multinacional em matéria 
de M&A e, por outro lado, promover o acompanhamento e a comunicação de intervenções 
a nível regional. 
 

O Quadro 3 descreve os principais elementos e principais características do sistema 
de M&A da Agenda 2063. Adopção do plano de M&A relativo ao PPID da Agenda 2063 
exigirá um rigoroso alinhamento com os processos de acompanhamento, elaboração de 
relatórios e prestação de contas a nível regional. 
 

3.2.2 Processos de acompanhamento, elaboração de relatórios, prestação de 
contas e aprendizagem a nível regional  

 
Uma característica fundamental da acção regional e uma componente única da 

implementação do PPID da Agenda 2063 FTYIP é a plataforma regional de prestação de 
contas e de aprendizagem. Tal envolve os processos e eventos de acompanhamento, a 
elaboração de relatórios, a prestação de contas, de aprendizagem, que operarão 
essencialmente como parte integrante das estruturas regionais. Isto incluirá especialmente 
o conselho de ministros e as cimeiras regionais de chefes de Estado. Por esta razão, o 
sistema funcionará dentro das estruturas e mandatos existentes. Trata-se de um processo 
pelo qual os Estados Membros partilham as suas conquistas a nível nacional, incluindo o 
progresso e o desempenho, em relação a um conjunto acordado de metas e parâmetros de 
referência a nível regional. 
 

As secções seguintes definem melhor a forma e o valor da plataforma regional de 
prestação de contas e aprendizagem: 
 

i. Responsabilidade de elaboração dos relatórios: Serão apresentadas duas 
formas de elaboração de relatórios através da plataforma regional de 
prestação de contas e de aprendizagem. Trata-se de relatórios individuais dos 
Estados Membros elaborados pelos Estados membros e de um relatório da 
Agenda 2063 elaborado e apresentado pelo secretariado da CER. Este último 
apresenta tendências analíticas em parâmetros-chave da A2063. Os 
parâmetros-chave serão pré-determinados como o painel de indicadores 
regional do relatório relativo ao PPID da Agenda 2063. Um modelo será 
fornecido para permitir a padronização entre as regiões e o parâmetro de 
referência face às metas continentais. 
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ii. Conteúdo do relatório:  Tanto os relatórios dos Estados Membros como os 
regionais basear-se-ão nos objectivos e nas metas relativos aos PPID da 
Agenda 2063, utilizando indicadores padronizados 

 
iii. Modelos de relatórios padronizados serão utilizados para permitir a avaliação 

em termos de aprendizagem, comparação e apoio. Frequência de 
apresentação de relatórios: Foi proposto um calendário bienal para as 
plataformas de informação regional e continental do PPID da Agenda 2063. 
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Quadro 3: Elementos-chave do Plano Regional de Integração e de Implementação do PPID da Agenda 2063  
 

 
Integração e internalização a 

nível regional 

Planeamento, 
financiamento e 

implementação regional   

Monitorização e avaliação 
de desempenho a nível 

regional  

Apresentação e partilha 
de relatórios bienais nas 
plataformas regionais e 

continentais.  

Justificação e 
objectivos 

- Alinhar e definir as 
prioridades, os objectivos e as 
metas nos Planos Regionais 
do quadro de M&A relativo ao 
PPID da Agenda 2063  

- Estabelecer planos 
específicos regionais, 
incluindo a definição de 
funções e responsabilidades 
para a implementação do 
quadro adaptado de M&A do 
PPID;  

- Desenvolver mecanismos 
de implementação, incluindo 
o destaque da necessidade 
de capacidades 

- Desenvolver financiamento, 
incluindo opções de fusão 
público-privadas e alocação 
de financiamento para o 
desenvolvimento 

- Avaliar o desempenho e o 
progresso em relação aos 
objectivos estipulados a nível 
regional; 

- Avaliar a eficiência e a 
eficácia da implementação 
do quadro de M&A adaptado 
ao PPID a nível regional, face 
o valor para a acção nacional; 

- Promover o diálogo e a 
coordenação multissectoriais 
e multi-institucionais sobre a 
implementação do quadro de 
M & A 

- Base regional para avaliar a 
mudança em relação aos 
parâmetro de referência 
regionais e continentais 

- Promover a 
aprendizagem e apoio 
aos pares 

- Avaliar a liderança na 
implementação da 
agenda de 
desenvolvimento 
continental e mundial  

- Identificar oportunidades 
de países regionais e 
outros, o que poderia 
aumentar as acções 
nacionais; e 
aprendizagem 

 

Factores 
desencadeantes 
das acções 

 

- A CUA deve liderar a missão 
de integração;  

- Apresentação do memorando 
pelo secretário-geral ou o 
presidente da CER  

- Aprovação nos órgãos e 
estruturas regionais 
relevantes  

- Processos de planeamento 
e orçamentação a nível 
regional 

- Ciclo de revisão regional 
existente, tais como revisões 
anuais e intercalares; 

- Ciclo de apresentação de 
relatório bienal da UA; 

- Processos de 
apresentação de relatório 
bienal. 
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Responsável 
regional ou ponto 
focal  

- Departamento relevante do 
secretariado da CER  

- Departamentos ou agências 
relevantes regionais  

- Departamentos ou agências 
relevantes regionais 

- Plataforma regional 
convocado e gerido pela 
CER  

Ferramentas e 
materiais de 
referência 
relacionados com 
a M&A (guia 
padronizado) 

Documentos 
- Documento-quadro da 

Agenda 2063  
- Plano de Implementação 

Decenal da Agenda 2063 
(2013-2023) 

- Quadro de M&A da Agenda 
2063, incluindo o Manual  
sobre o Indicador Principal; 

- Visão regional e planos, 
políticas e orçamentos de 
desenvolvimento, bem como  
os instrumentos orçamentais, 
tais como  o Plano Estratégico 
de Médio Prazo (MTSP) 

 
Modelos 
- Modelo de plano regional de M 

& A 

- Projecto regional, ou 
documentos programáticos, 
como quadros de lógicos e 
planos de M&A 

- Orçamentos sectoriais e de 
programas 

- Critérios de avaliação da 
relação custo-benefício 

 
 

- Modelos regionais 
apresentação de relatórios e 
fluxo de relatórios 

- Critérios de avaliação 
bienal  

- Painel de indicadores do 
relatório bienal 
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3.3 Integração a nível Continental  
 

3.3.1 Justificação e âmbito 
 

A acção continental complementa a acção nacional e regional na implementação do 
Quadro de M & A. O plano operacional de M & A dos órgãos da UA fornece a base primária 
para mobilizar a acção continental de M&A. 
 

Os órgãos políticos da UA fornecem os mecanismos e as plataformas para 
acompanhamento, elaboração de relatórios, prestação de contas e elementos de 
aprendizagem da implementação do PPID da Agenda 2063. 
 

O Quadro 4 fornece os elementos-chave e alguns guias para o exercício continental. 
 

3.3.2 Processos de acompanhamento, apresentação de relatórios, 
responsabilização e de aprendizagem 

 
Entretanto, desempenhará papéis valiosos em termos de partilha, aprendizagem e 

avaliação do progresso e do desempenho na obtenção de valor colectivo em relação às 
aspirações e metas da Agenda 2063. A Conferência dos Ministros das Finanças e do 
Planeamento Económico e os CTE serão as principais plataformas para facilitar a partilha 
integrada e discussões, incluindo a prestação de contas e a aprendizagem, sobre as 
aspirações, objectivos e metas do PPID da Agenda 2063. 
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Quadro 4: Elementos-chave do Plano de Integração e de Implementação do PPID da Agenda 2063 a nível 
Continental  
 

 
Integração e internalização a 
nível regional 

Planeamento, 
financiamento e 
implementação 
Continental   

Monitorização e 
avaliação de 
desempenho a nível 
Continental  

Apresentação e partilha de 
relatórios bienais nas 
plataformas Continentais 
 

Justificação e objectivos  - Alinhar e definir as 
prioridades, os objectivos e as 
metas dos órgãos da UA  no 
quadro de M&A relativo ao 
PPID da Agenda 2063 

- Estabelecer planos 
específicos continentais, 
incluindo a definição de 
funções e 
responsabilidades para a 
implementação do quadro 
adaptado de M&A do PPID 

- Desenvolver mecanismos 
de implementação, 
incluindo o destaque da 
necessidade de 
capacidades 

- Determinar o financiamento 
de desenvolvimento 
necessário  

- Avaliar o desempenho 
e o progresso em 
relação aos objectivos 
estipulados a nível 
continental;  

- Avaliar a eficiência e a 
eficácia da 
implementação do 
quadro de M&A 
adaptado ao PPID a 
nível continental, face 
o valor para a acção 
nacional; 

- Promover o diálogo e a 
coordenação 
multissectoriais e 
multi-institucionais 
sobre a 
implementação do 
quadro de M&A 

- Base regional para 
avaliar a mudança em 
relação aos parâmetro 
de referência 
continentais   
 

- Promover a aprendizagem 
aos pares; 

- Avaliar a liderança na 
implementação da agenda 
de desenvolvimento 
continental e mundial  

- Identificar oportunidades 
de países regionais e 
outros, o que poderia 
aumentar as acções 
nacionais e regionais;   

- Melhorar a aprendizagem 
pelos pares a nível regional 
e nacional 
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Factores 
desencadeantes das 
acções 
 

- Exigências de apresentação 
de relatórios bienais  

- Requisitos de feedback 
derivados dos relatórios de 
implementação 

- Processos de planeamento 
e orçamentação a nível 
continental  

- Ciclo de revisão 
regional existente, tais 
como revisões anuais 
e intercalares 

- Ciclo de relatório 
bienal da UA 

-  

- Processos de elaboração 
de relatórios bienais. 

Responsável continental 
ou ponto focal  

- CUA e outros órgãos da UA  - Agências ou 
departamentos relevantes 
a nível continental  

- Órgãos relevantes da 
UA   

- Convocados pela CUA 
- Apoio técnico da NEPAD 

em termos de conteúdo e  
apoio com modelos 
padronizados 

- A UA apoia a coerência das 
políticas com as políticas e 
posições inter-regionais e 
continentais 

- Feedback de plataformas e 
processos continentais 

Ferramentas e materiais 
de referência 
relacionados com a M&A 

Documentos 
- Documento-quadro da 

Agenda 2063 
- Plano de Implementação 

Decenal da Agenda 2063 
(2013-2023) 

- Quadro de M&A da Agenda 
2063, incluindo o Manual  
sobre o Indicador Principal 

- Planos de desenvolvimento, 
políticas e orçamentos 
continentais  

 
Modelos 

- Modelo de plano continental 
de M & A  

- Projecto regional, ou 
documentos 
programáticos, como 
quadros de lógicos e planos 
de M&A 

- Orçamentos sectoriais e de 
programas 

- Critérios de avaliação da 
relação custo-benefício 

- Modelos continentais 
de apresentação de 
relatórios e fluxo de 
relatórios  

- Critérios bienais para 
avaliar o progresso, ou o 
desempenho em relação a 
objectivos-metas 
estabelecidos no 
continente 

- Painel de indicadores do 
relatório bienal   

- Lições e formato de 
partilha, incluindo 
apresentação e partilha de 
relatórios continentais 
nacionais e regionais  
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4. Factores de sucesso da implementação do Quadro de M&A relativo ao PPID 
da Agenda 2063  

 
Uma série de factores foram identificados como essenciais para o sucesso do quadro 

de M&A relativo ao PPID DA A2063. Até certo ponto, esses factores exigirão políticas 
deliberadas ou intervenções de programas. Esses incluem: 
 

a) Capacidade técnica e institucional para o acompanhamento sistemático e de 
longo prazo dos indicadores de desenvolvimento. Isto é importante e diz 
respeito à disponibilidade em tempo real e ao acesso a dados relevantes. A 
disponibilidade de dados de qualidade é uma enorme restrição ao 
planeamento, implementação e avaliação em muitos países africanos. Este 
elemento inclui aspectos relacionados com: 

 
a. as estruturas e os mecanismos intergovernamentais multissectoriais; e 

 
b. a coerência nas políticas e na legislação. 

 
b) Capacidade e interesse em todos os níveis para investir em análises e 

estudos. Este último tem de ser temático, em termos de história e previsão de 
factores e tendências a nível nacional, regional, continental e global. Isto é 
importante no aproveitamento do conhecimento estratégico e compreensão 
na concepção e implementação de estratégias de desenvolvimento. 

 
c) É importante que África tenha o controlo da sua própria narrativa, com base 

num mecanismo legítimo e na capacidade de validar os seus próprios dados 
e informações.  

 
Nível nacional: 

 

 Um contingente de Peritos em M&A que tenham as habilidades e 
conhecimentos necessários para que, no caso de um movimento de pessoas, 
haja ainda continuidade em relação à A2063 (a nível das bases): 
 
- Grupo de pessoas que precisam de ser incentivadas 

 

 Criação de capacidade contínua (social e humana) para manter-se a par com 
as questões e as ferramentas; 
 

 Comunicação a todos os níveis: actores políticos, executivos (voz do topo), 
não estatais: 

 
- Comunicação sistemática das histórias de sucesso, das lições e dos 

desafios da A2063; 
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 Alinhamento com a A2063; 
 

 Infra-estruturas sólidas e fiáveis das TIC;  
 

 Recursos financeiros para executar as tarefas de forma atempada (gerados 
localmente e dos parceiros): 

 
- a contribuição pode assegurar a sustentabilidade e a apropriação  

 
Nível regional: 
 

 Comunicação; 
  

 Alinhamento com a A2063; 
 

 Facilitação, Coordenação e capacidade para ser corrector de informação 
(apoio técnico); 

 

 Infra-estruturas sólidas e fiáveis das TIC.  
 

Nível continental: 
 

 Supervisionar e fornecer uma plataforma de comunicação; 
  

 Infra-estruturas sólidas e fiáveis das TIC; 
 

 Comunicação.  
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Anexo 1: RESPONSABILIDADES DAS PARTES INTERESSADAS, FERRAMENTAS E 
QUESTÕES  DE INFORMAÇÃO 

 
AGENDA 2063 

 
Quadro de Avaliação e Monitorização relativo ao Primeiro Plano de Implementação 

Decenal  
 

RESPONSABILIDADES DAS PARTES INTERESSADAS, FERRAMENTAS E 
QUESTÕES  DE INFORMAÇÃO 

 

NÍVEL FUNÇÕES PRINCIPAIS FERRAMENTAS 

QUESTÕES DE INFORMAÇÃO 

CICLO   
(Execução da 
função/uso da 

ferramenta/ 
modelo/ 

relatório que 
gera) 

RELATÓRIOS 
AO  (Resultado 

da execução 
da função/uso 
de ferramenta/ 

modelo) 

ÓRGÃOS 
DELIBERATIVOS 
DA UA 

    

Cimeira     

Conselho Executivo      

Comité Ministerial 
sobre a agenda 2063 

    

Comités Técnicos 
Especiais  

    

Conselho dos 
Representantes 
Permanentes  
 

    

ÓRGÃOS DA UA     

Comissão da União 
Africana  

1. Dirigir o processo na 
concepção / 
actualização do sistema 
de M&A que liga os 
Estados Membros, as 
CER e os Órgãos da UA 

Não aplicável  No início e 
periodicamente 
quando 
necessário 

Relatório de 
resultados a 
submeter aos 
órgãos 
deliberativos da 
UA  

2. Analisar os relatórios 
integrados de 
monitorização e 
avaliação e apresentar 
um resumo aos órgãos 
políticos da UA 

Modelo de relatório 
anual de M&A  

Anual Órgãos 
deliberativos da 
UA 
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NÍVEL FUNÇÕES PRINCIPAIS FERRAMENTAS 

QUESTÕES DE INFORMAÇÃO 

CICLO   
(Execução da 
função/uso da 

ferramenta/ 
modelo/ 

relatório que 
gera) 

RELATÓRIOS 
AO  (Resultado 

da execução 
da função/uso 
de ferramenta/ 

modelo) 

(Desempenho nacional / 
das CER, desempenho 
na mobilização de 
recursos e 
desenvolvimento de 
capacidades) 

3. Iniciar revisões do 
quadro de resultados, 
com base na análise dos 
relatórios integrados de 
M & A e das questões 
emergentes 

Não aplicável Intercalar e 
quando 
necessário  

Órgãos 
deliberativos da 
UA 

4. Realizar auditorias de 
garantia de qualidade ao 
sistema / estrutura de M 
& A instalado 

Instrumento de 
auditoria para garantia 
da qualidade de M&A  

Intercalar e 
quando 
necessário 

Órgãos 
deliberativos da 
UA 

NEPAD 1. Orientar a instalação do 
quadro de M&A a nível 
das CER e dos Estados 
Membros 

Não aplicável Iniciação e 
implementação 
de 
recomendações 
de auditoria de 
garantia de 
qualidade  

Órgãos 
deliberativos da 
UA/CUA 

2. Receber e rever / 
integrar todos os 
relatórios de M&A das 
CER 

Plataforma / 
ferramenta de 
relatórios 
automatizados de M & 
A 
(A 63 / FTYIP sistema 
de informação de 
monitoramento e 
avaliação de 
informação  

Contínuo Órgãos 
deliberativos da 
UA/CUA 
Outras partes 
interessadas 

3. Liderar no 
desenvolvimento de 
ferramentas / 
plataformas de M&A 
para todos os níveis  

Não aplicável  No início Órgãos 
deliberativos da 
UA/CUA 
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NÍVEL FUNÇÕES PRINCIPAIS FERRAMENTAS 

QUESTÕES DE INFORMAÇÃO 

CICLO   
(Execução da 
função/uso da 

ferramenta/ 
modelo/ 

relatório que 
gera) 

RELATÓRIOS 
AO  (Resultado 

da execução 
da função/uso 
de ferramenta/ 

modelo) 

4. Coordenar a plataforma 
bienal para a avaliação 
do progresso do 
Primeiro Plano de 
Implementação de 
Decenal 

Ferramenta de revisão 
de progresso bienal 
Modelo de relatório de 
revisão de progresso 
bienal  

No início  Órgãos 
deliberativos da 
UA/CUA 
 

5. Prestar apoio técnico às 
CER / Estados membros 
no que diz respeito à 
execução de suas 
funções de M&A no 
PPID 

Não aplicável   Início e 
contínuo 

Não aplicável   

6. Submeter relatórios 
integrados de M & A à 
CUA 

Modelo de Relatório M 
& E Integrado 

Anual CUA 

Parlamento Pan-
africano  

1. Preparar e divulgar 
relatório sobre o 
desempenho dos 
legisladores africanos na 
promulgação de leis / 
regulamentos para a 
implementação do PPID 
da Agenda 2063  

Integração da 
legislação africana 
relativa à ferramenta 
de avaliação da 
agenda 2063 

Anual Não aplicável   

2. Preparar / divulgar 
relatórios sobre missões 
a projectos / programas 
abrangidos pelo PPID da 
Agenda 2063  

Não aplicável   Periódico Não aplicável   

ECOSOCC 1. Mobilizar grupos da 
sociedade civil para 
monitorizar e avaliar o 
progresso na integração 
e resultados do PPID a 
nível nacional 

Ferramenta de 
avaliação do 
progresso  

Anual Não aplicável   

2. Elaborar um relatório 
bienal integrado de M & 
A de grupos da 
sociedade civil nos 

Modelo de 
apresentação de 
relatório integrado 
sobre a avaliação da 
sociedade civil  

Anual Órgãos 
deliberativos da 
UA 
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NÍVEL FUNÇÕES PRINCIPAIS FERRAMENTAS 

QUESTÕES DE INFORMAÇÃO 

CICLO   
(Execução da 
função/uso da 

ferramenta/ 
modelo/ 

relatório que 
gera) 

RELATÓRIOS 
AO  (Resultado 

da execução 
da função/uso 
de ferramenta/ 

modelo) 

Estados membros sobre 
o PPID 

CER 1. Emitir directrizes 
regionais de 
monitorização e 
avaliação sobre o PPID  
da Agenda 2063 para os 
Estados Membros 

Não aplicável   Anual Não aplicável   

2. Assegurar a adopção e o 
uso do Manual de Perfil 
do Indicador Básico do 
PPID pelos Estados 
membros para o 
acompanhamento e a 
comunicação dos 
progressos/ resultados 
do PPID 

Não aplicável   Anual Não aplicável  

3. Organizar um fórum 
anual para que os 
Estados Membros 
revisem o desempenho 
regional de 
monitorização e 
avaliação no PPID 

Não aplicável   Anual Não aplicável   

4. Facilitar/coordenar a 
elaboração de um 
relatório regional 
integrado de M & A 
sobre a implementação 
do PPID pelos Estados 
Membros e programas 
regionais 

Plataforma/ 
ferramenta de 
relatórios 
automatizados de M & 
A(sistema de 
informação, gestão de 
informação de 
monitorização e 
avaliação relativo ao 
PPID da A63) 

Contínuo  NEPAD 

5. Facilitar / coordenar a 
avaliação das 
capacidades nacionais 
de monitorização e 
avaliação do PPID 

Não aplicável   Início e 
periódico 

Não aplicável  
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NÍVEL FUNÇÕES PRINCIPAIS FERRAMENTAS 

QUESTÕES DE INFORMAÇÃO 

CICLO   
(Execução da 
função/uso da 

ferramenta/ 
modelo/ 

relatório que 
gera) 

RELATÓRIOS 
AO  (Resultado 

da execução 
da função/uso 
de ferramenta/ 

modelo) 

6. Facilitar / coordenar a 
avaliação da eficácia da 
implementação dos 
planos de mobilização 
de recursos dos 
membros 

Não aplicável   Anual Não aplicável   

INSTITUIÇÕES CONTINENTAIS 

Comissão Económica 
para África  

1. Monitorizar e avaliar o 
progresso dos Estados 
Membros na 
transformação 
económica  

Não aplicável   Anual Órgãos 
deliberativos da 

UA/CUA 

2. Conduzir/facilitar 
levantamentos 
periódicos 
socioeconómicos e de 
governação para avaliar 
o impacto no continente 
da execução do PPID 

Não aplicável   Periódico / em 
cada cinco anos 

Órgãos 
deliberativos da 

UA/CUA 

Banco Africano de 
Desenvolvimento  

1. Elaborar um relatório 
sobre o desempenho 
das fontes fiscais e dos 
mercados de capitais 
africanos no 
financiamento do PPID a 
nível nacional, regional e 
continental  

Não aplicável   Bienal Órgãos 
deliberativos da 

UA/CUA 

Fundação Africana de 
Reforço de 
Capacidades 

1. Facilitar / coordenar a 
preparação / 
implementação de 
planos de 
desenvolvimento de 
capacidades pelos 
Estados Membros, as 
CER e os Órgãos da UA 
na M&A para o PPID 

Ferramenta de 
avaliação da 
implementação do 
plano de 
desenvolvimento de 
capacidades 

Periódica Órgãos 
deliberativos da 

UA/CUA 

2. Preparar o relatório de 
avaliação da 
implementação do plano 

Modelo de avaliação 
da implementação do 
plano de 

Periódica CUA 
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NÍVEL FUNÇÕES PRINCIPAIS FERRAMENTAS 

QUESTÕES DE INFORMAÇÃO 

CICLO   
(Execução da 
função/uso da 

ferramenta/ 
modelo/ 

relatório que 
gera) 

RELATÓRIOS 
AO  (Resultado 

da execução 
da função/uso 
de ferramenta/ 

modelo) 

de desenvolvimento de 
capacidades do PPID 
(CER e órgãos da UA) 

desenvolvimento de 
capacidades 

NÍVEL DOS 
ESTADOS 
MEMBROS  

1. Utilizar a estrutura 
existente para a 
facilitação/ coordenação 
do acompanhamento 
anual e da avaliação 
intercalar e final do PPID 

Não aplicável   Contínuo Não aplicável 

2. Acompanhar os 
progressos realizados 
com vista à consecução 
dos objectivos apoiados 
pelos indicadores-chave 
do PPID e apresentar 
um relatório às CER 

Manual de Perfil 
sobre os Indicadores 
Principais do PPID  
Plataforma/ 
ferramenta de 
apresentação de 
relatórios 
automatizados de 
M&A 

Anual/contínuo CER 

3. Preparar/apresentar um 
relatório sobre o grau de 
integração do PPID  

Grau de integração da 
ferramenta de 
avaliação e do modelo 
de apresentação de 
relatório sobre o PPID 
da A63  

Bienal CER 
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Anexo 2: Síntese das ferramentas/modelos e plataformas de M&A do PPID  
 

a) País 

 Ferramentas, modelos e 
plataformas 

 
Objectivo e especificações  

1. Causa inicial para o 
processo de 
integração  

1.1 Memorando do conselho de 
ministros ou equivalente (a 
depender dos países) 

1.2 Sociedade civil  

 Demonstração do compromisso 
formal do governo de internalizar e 
operacionalizar localmente a 
implementação de A 2063 – 
efectuada uma vez; 
 

 Sensibilizar o público em geral e 
mobilizar o seu apoio para a 
implementação da agenda 2063  

 Processo contínuo  
 

2. Integração do PPID da 
A2063  

2.1 Planos Nacionais de 
Desenvolvimento, Documentos 
Estratégicos de Redução da 
Pobreza (DERP) etc… 

2.2 Manual de perfil do indicador de 
base 

2.3 Modelo de mapeamento de 
objectivos, metas e indicadores 

2.4 Lista de verificação do 
mapeamento de políticas e 
legislação (Política de M & A) 
 

 Mapeamento e avaliação de 
objectivos, prioridades e metas 
nacionais face aos Planos Nacionais 
de Desenvolvimento, Agenda 2063 
e Agenda 2030 

 Mapeamento e avaliação das 
políticas e legislação de 
desenvolvimento 

 Alinhamento da acção nacional para 
cumprir os objectivos, prioridades e 
metas nacionais e da Agenda 2063 

 Mapeamento e avaliação dos 
mecanismos de implementação 
(instituições, políticas, etc.). Neste 
caso, o foco será na implementação 
de M & A. 

3. Desenvolver o plano 
de M&A específico ao 
país  

3.1 Plano Nacional de M & A 
(modelo / lista de verificação) 

3.2 Equipa / Mecanismo Nacional de 
Coordenação  

3.3 Alinhamento do sistema nacional 
ao sistema 

3.4 Comité Sectorial Conjunto 
 

 Estabelecer um quadro nacional de 
resultados e um plano de M&A 

 Avaliação dos sistemas de M & A e 
capacidade para identificar 
intervenções de apoio 

 Perfis de indicadores e painéis de 
indicadores específicos de cada 
país, incluindo a estrutura de 
apresentação de relatórios e apoio 
técnico em monitorização e 
comunicação de informações 

 Mapeamento do fluxo interno de 
relatórios, vinculando a plataformas 
e ao planeamento de prestação de 
contas 
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a) País 

 Ferramentas, modelos e 
plataformas 

 
Objectivo e especificações  

 Mapeamento do fluxo de relatórios 
externos e regionais, incluindo 
regional e continental, bem como o 
alinhamento com a MAAP da CUA 

 Painel de indicadores de progresso 
e indicadores de desempenho e de 
perfil 
 

4. Avaliação e 
apresentação de 
relatórios sobre 
desempenho/ 
progressos 

4.1 Critérios de avaliação 
nacionais/sectoriais - modelo 

4.2 Lista de verificação do plano de 
monitoriza-ção 

4.3 Plano de revisão 
conjunta/intersectorial e listas 
de verificação 

 Análise de implementação e 
preparação de relatórios 

 Mapeamento e consolidação de 
mecanismos e ferramentas de 
prestação de contas 

 Facilitar a partilha de relatórios para 
fins específicos e as discussões de 
prestação de contas 

 Contribuição para o planeamento e 
a tomada de decisão 
 

5. Relatório bienal de 
síntese e partilha em 
plataformas regionais 
e continentais 

4.4 Critérios de avaliação bienais 
4.5 Modelo de painel de 

indicadores de relatórios 
bienais 
 

Propor a fusão com 4 acima e também 
para que a CUA assuma a liderança 
para efeito do "Índice" 

6. Principais materiais, 
ou documentos 
padrão de referência  

o Plano de Implementação Decenal da A2063 
o Agenda 2030?? 
o Um Quadro de M&A da A2063, incluindo as Fichas de Referência dos 

Indicadores) 
o Planos, políticas e orçamentos nacionais de desenvolvimento e instrumentos 

relacionados com o orçamento, por ex. MTEF 
o Planos sectoriais, estratégias e documentos programáticos 
o Documentos sectoriais e nacionais dos projectos/programas, incluindo 

quadros lógicos e planos de M&A  
o Orçamentos sectoriais e de programas 
o Relatório de revisão do período anterior 

 

 
 

b) Regional 

 Ferramentas, modelos e 
plataformas 

Objectivo e especificações  

1. Causa inicial para o 
processo de 
integração  

1.1 Notificação formal do 
presidente da CUA  

 Aprovação colectiva que responsabiliza o 
secretariado da CER para iniciar a 
operacionalização do plano de M&A 
regional do PPID 
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1.2 Decisão e assinatura 
dos Chefes Regionais 
da Cimeira 

1.3 Documentos de 
ratificação  

 

 Estabelecer instrumentos e disposições 
nas estruturas regionais dos Estados 
Membros para receber e processar 
relatórios de actividades sobre o plano de 
M&A do PPID 

  

2. Integração do PPID 
da A2063 a nível 
regional  

2.1 Modelo para orientar a 
priorização e o 
mapeamento das 
prioridades regionais, 
objectivos e metas, 
bem como indicadores 
de acordo com a  A2063 
continental 

2.2 Lista de verificação do 
mapeamento de 
políticas e legislações 
regionais 

 Mapeamento e avaliação dos objectivos, 
prioridades e metas regionais, por um lado, 
dos objectivos e prioridades dos Estados 
Membros e, por outro, da Agenda 2063 e da 
Agenda 2030 

 Mapeamento e avaliação das políticas e 
legislação de crescimento e 
desenvolvimento regional 

 Alinhamento da acção regional para 
valorizar os objectivos, prioridades e metas 
nacionais e da Agenda 2063 

 Mapeamento e avaliação dos mecanismos 
de implementação (instituições, políticas). 
Neste caso, o foco é colocado na 
implementação de M & A a submeter ao 
plenário 

3. Desenvolver um 
plano regional de 
M&A  

3.1 Modelo / lista de 
verificação do Plano M 
& A Regional 

3.2 Modelos de relatórios 
regionais e fluxo de 
relatórios 

3.3 Ponto focal de M&A  
3.4 Painel de indicadores 

regionais  
 

 Painéis de indicadores regionais 
específicos e perfis de indicadores, 
incluindo estrutura de relatórios e apoio 
técnico em monitorização e apresentação 
de relatórios 

 Avaliação dos sistemas de M & A e 
capacidade para identificar intervenções de 
apoio 

 Mapeamento do fluxo elaboração de 
relatórios a nível interno, vinculando a 
plataformas de prestação de contas, 
sistemas de planeamento e de 
monitorização 

 Estabelecer um quadro regional de 
resultados e um plano de M & A 

 Painel de indicadores de progresso e 
desempenho e caracterização de 
indicadores 

 Dentro do formato de elaboração de 
relatórios de actividades / desempenho 
existente a nível regionalmente e ciclo de 
relatório focado em programas regionais e 
projectos emblemáticos. 
 

4. Avaliação e 
apresentação de 
relatório de 

4.1 Critérios de avaliação 
regionais / sectoriais - 
modelo 

 Análises de avaliação 
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desempenho / 
progresso 

4.2 Lista de verificação do 
plano de monitorização 

4.3 Plano regional de 
revisão conjunta do 
sector e listas de 
verificação  

4.4 Inclusão da Agenda  

 Mapeamento e consolidação de 
mecanismos e ferramentas de prestação de 
contas 

 Facilitar a partilha de relatórios para fins 
específicos e as discussões sobre 
prestações de contas 

 Contribuição para o planeamento e a 
tomada de decisão 

 Assegurar que as decisões relativas à 
Agenda 2063 façam parte das decisões 
políticas 

 Adopção do Relatório Regional  
 

5. Relatório bienal de 
síntese e partilha em 
plataformas 
regionais e 
continentais 

5.1 Critérios de avaliação 
bienais 

5.2 Modelo de painel de 
indicadores de 
apresentação de 
relatórios bienais 
 

 Modelo ou critérios para avaliação e 
elaboração de relatório sobre o progresso e 
desempenho em programas regionais 

 Partilha do formato da sessão e das 
directrizes da discussão 

 Propor a combinação 4&5 

6. Principais materiais 
de referência 
(documentos) 

o Plano de Implementação Decenal da A 2063  
o Quadro de M&A da A 2063   
o Metadados e documentos da A2063, incluindo indicadores centrais 

regionais 
o Agenda 2030 
o Relatórios de revisão 

 
 

c) Continental 

 Ferramentas, modelos e 
plataformas 
 

Objectivo e especificações  

1. Causa inicial para o 
processo de 
integração 

1.1 Decisão de direcção 
na CUA e na Agência 
NEPAD 

1.2 Notificação formal do 
presidente da AUC 

 Decisão  e compromisso da direcção de manter 
o processo de reposicionamento e alinhamento 
com a A 2063 

 Compromisso de atribuição dos recursos 
necessários, incluindo pessoal 

 Compromisso com as mudanças operacionais 
e de gestão que podem ser necessárias 

 Activar a integração a nível nacional e regional 
 

2. Integração do PPID 
da A2063 

2.1 Lista de verificação de 
mapeamento de 
objectivos, metas e 
indicadores (para a 
CUA e a NEPAD) 

2.2 Lista de verificação do 
mapeamento de 

 Mapeamento e avaliação de objectivos, 
prioridades e metas nacionais de acordo com a 
Agenda 2063 e a Agenda 2030 

 Mapeamento e avaliação das políticas e 
legislação de desenvolvimento 

 Alinhamento da acção nacional para cumprir os 
objectivos, prioridades e metas nacionais e da 
Agenda 2063 
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políticas e legislações 
continentais 

 Mapeamento e avaliação dos mecanismos de 
implementação (instituições, políticas, etc.). 
Neste caso, o foco é colocado na 
implementação de M & A. 

3. Desenvolvimento de 
um modelo e sistema 
padrão específico 
para o plano de M&A 

3.1 Modelo / lista de 
verificação do Plano 
Nacional e Regional de M 
& A) 

3.2 Painel de indicadores 
 

 Perfis de indicadores e painéis de indicadores 
específicos de cada país, incluindo a estrutura 
de apresentação de relatórios e apoio técnico 
em monitorização e comunicação de 
informações 

 Avaliação dos sistemas de M & A e capacidade 
para identificar intervenções de apoio 

 Mapeamento do fluxo de relatórios a nível 
interno, vinculando as plataformas prestação 
de contas e o planeamento 

 Mapeamento do fluxo de relatórios externos, 
incluindo fluxos de relatórios a nível regional e 
continental, e ciclo de retorno, incluindo o 
alinhamento com o MAAP 

 Estabelecer um quadro nacional de resultados 
e um plano de M & A 

 Painel de indicadores de progresso e 
desempenho e caracterização de indicadores 

4. Avaliação e 
apresentação de 
relatório de 
desempenho / 
progresso 

4.1 Modelo de critérios de 
avaliação sectorial 
nacional / regional 

4.2 Lista de verificação do 
plano de monitorização 

4.3 Utilização de quadros 
lógicos de M & A 
específicos para o 
progresso / desempenho 
e formatos de 
apresentação de 
relatórios e ciclo de 
apresentação de 
relatórios 
 

 Análise de avaliação  
 Mapeamento e consolidação de mecanismos e 

ferramentas de responsabilização 
 Facilitar a partilha de relatórios para fins 

específicos e as discussões sobre prestações 
de contas 

 Contribuição para o planeamento e a tomada 
de decisão 

5. Relatório bienal de 
síntese e partilha em 
plataformas regionais 
e continentais 

5.1 Critérios de avaliação 
bienais 

5.2 Modelo de painel de 
indicadores da 
apresentação de 
relatórios bienais 

 Critérios e concepção da avaliação do 
progresso / desempenho em relação aos 
objectivos e às metas estabelecidos de 
parâmetros de referência a nível continental 

 Modelo de relatório continental de progresso / 
desempenho  

 Formato de sessão de partilha - apresentação 
e partilha de relatórios continentais nacionais e 
regionais combinados com 4 acima 

6. Principais materiais 
de referência 
(documentos) 

o Plano de Implementação Decenal da A 2063  
o Quadro de M&A da A 2063 (este documento) 
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o Metadados e documentos da A 2063, incluindo indicadores principais 
regionais  

o Relatórios de revisão  
o Agenda 2030 
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Anexo 3: Manual sobre Indicadores Principais 
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Anexo 4:  Resumo do PPID da Agenda 2063 e dos Indicadores dos ODS no Quadro 
da Convergência   

 
1.1 Objectivo 1:  Um alto padrão de vida, qualidade de vida e bem-estar para 

todos 

 

Área Prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

Correspon-
dentes 

1.   Rendimentos, Empregos 
e trabalho decente  

Reduzir a taxa de 
desemprego de 2013 em 
pelo menos 25% 

Taxa de desemprego por 
faixa etária, por sexo, 
vulnerabilidade 

8.5.2 

2. Pobreza, desigualdade e 
fome 

Reduzir (melhorar) o 
coeficiente de Gini de 2013 
em pelo menos 20%. 
Reduzir a desigualdade de 
renda em pelo menos 20% 

Coeficiente de Gini 10.2.1 

 
Reduzir o nanismo nas 
crianças para 10% e 
insuficiência ponderal para 
5%. 
 

Prevalência de crianças 
menores de 5 anos com 
insuficiência ponderal  

2.2.1 
 

 
Reduzir o nível de 
proporção de 2013 da 
população sem acesso a 
água potável em 95%. 

% da população com 
acesso a água potável 

6.1.1 

4. Habitats modernos e 
habitáveis e serviços básicos 
de qualidade 

Aumento do acesso e 
utilização da electricidade e 
da Internet em pelo menos 
50% dos níveis de 2013 

 
% da população com 
acesso a electricidade 

7.1.1 

 
 % da população que usa 
internet 

17.8.1 

 
1.2 Objectivo 3: Cidadãos saudáveis e bem nutridos 

 

Área prioritária  
Meta da Agenda 2063 
Correspondente  

Indicador  

Indicador 
dos ODS 
corresponde
ntes  

1. Saúde e nutrição 

 
1.  Aumentar os níveis de 

acesso aos serviços de 
saúde sexual e 
reprodutiva às 

% de mulheres na faixa 
etária de 15-49 anos com 
acesso a serviços de 
saúde sexual e 
reprodutiva 

3.7.1 
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mulheres em pelo 
menos 30% em 2013 

 
2.  Reduzir as taxas de 

mortalidade materna, 
neonatal e infantil em 
2013 em pelo menos 
50% 

 
Taxa de mortalidade 
materna                                                                                  

3.1.1 

 Taxa de mortalidade 
neonatal 

3.2.2 

 
Taxa de mortalidade de 
menores de cinco anos 

3.2.1 

 
% de partos atendidos 
por profissionais 
qualificados. 

3.1.2 

3.   Reduzir a incidência de 
VIH / SIDA, malária e 
tuberculose em pelo 
menos 80% em 2013 

 Número de novas 
infecções por 1000 
habitantes                                                    

3.3.1 

 Incidência de 
tuberculose por 1000 
pessoas por ano  

3.3.2 

 Incidência de malária por 
1000 por ano 

3.3.3 

 
1.3 Objectivo 4: Economias Transformadas e Criação de Emprego 

Área Prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

 
1. Crescimento económico 

inclusivo sustentável  

1.  Taxa de crescimento 
anual do PIB em pelo 
menos 7% 

Taxa de Crescimento do 
PIB Real 

8.1.1 
 

 
2. Indústria transformadora 

impulsionada pela CTI / 
industrialização e Adição 
de Valor  

2.      O valor real da 
indústria 
transformadora no PIB 
é 50% maior do que o 
nível de 2013. 

Valor acrescentado da 
indústria transformada 
em% do PIB 

9.2.1 
 

3. Diversificação e resiliência 
económica 

 
3.  Pelo menos 1% do PIB 

é destinado à 
investigação científica, 
tecnológica e de 
inovação e ao 
desenvolvimento do 
empreendedorismo 
impulsionado pela CTI. 

Despesas de 
investigação e 
desenvolvimento em 
percentagem do PIB 

9.5.1 

4. Hospitalidade/Turismo  

 
4.   A contribuição do 

turismo para o PIB em 
termos reais é 

Valor acrescentado do 
turismo em proporção do 
PIB 

8.9.1 
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aumentada em pelo 
menos 100%. 

 
1.4 Objectivo 5: Agricultura moderna para aumento da produtividade e da produção 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

Área prioritária 1. 
Produtividade e produção 
agrícola 

 
1.  Produtividade total de 

factores agrícolas 
Factor total de produtividade 

2.3.1 

3.   Fim da Fome em África 

 Prevalência de insegurança 
alimentar moderada ou 
grave na população com 
base na Escala de 
Insegurança Alimentar 
(FIES) 

2.1.2 

 
1.5 Objectivo 6: Economia Azul/do mar para o crescimento económico acelerado  

 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

Área Prioritária 1. Recursos 
marinhos e energia 

 
1.      Aumento de pelo 
menos 50% no valor 
acrescentado no sector da 
pesca em termos reais é 
atingido até 2023 

Valor acrescentado no 
sector da pesca (em 
percentagem do PIB) 

14.7.1 

 
1.6 Objectivo 7: Economias e comunidades resistentes ao clima e ambientalmente sustentáveis 

 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

Área Prioritária 1. 
Biodiversidade, conservação 
e gestão sustentável dos 
recursos naturais.  

1.    Pelo menos 30% das 
terras agrícolas são 
colocadas sob a 
prática sustentável de 
gestão de terras 

% de terras agrícolas 
colocadas sob práticas 
sustentáveis de gestão de 
terras.  

2.4.1 

 
2.   Preservação de pelo 

menos 17% das águas 
terrestres e interiores e 
10% das zonas 
costeiras e marinhas 

 
 % de áreas terrestres e de 
águas interiores 
preservadas.                                                          

15.1.2 

 % de áreas costeiras e 
marinhas preservadas 
 

14.5.1 
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1.7 Objectivo 10: infra-estruturas de classe mundial em toda África 
 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

 

1.   Comunicações e 
      Conectividade das 

infraestruturas 

 
4.      Aumentar a produção 
e a distribuição de 
electricidade em pelo 
menos 50% até 2020   
 

Nº de Mega Watts 
adicionados à rede nacional 

7.1.1 

5.      Dupla penetração das 
TIC e contribuição para o 
PIB 

 Proporção da população 
que utiliza telemóveis 
 

5.b.1 

 
1.8 Objectivo 11:  Valores democráticos, práticas, princípios universais dos direitos humanos, 

justiça e Estado de direito enraizados 
 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

 1. Valores e Práticas 
Democráticas são a 
Norma 

 
1.      Pelo menos 70% das 
pessoas acreditam que 
estão capacitados e 
procuram responsabilizar 
os seus líderes  

 
% de pessoas que 
acreditam que existem 
mecanismos eficazes e 
instituições de supervisão 
para responsabilizar seus 
líderes 

16.7.2 

2.      Pelo menos 70% das 
pessoas percebem que a 
imprensa / informação é 
livre e há liberdade de 
expressão  
 

  
% de pessoas que 
percebem que há liberdade 
de imprensa.  
                                        

16.10.1 

 
1.9 Objectivo 12: Instituições capazes e liderança transformada em todos os níveis 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

1. Instituições e Liderança 

1.  Pelo menos 70% do 
público reconhece que 
o serviço público é 
profissional, eficiente, 
sensível aos 

 
Proporção de pessoas que 
tiveram pelo menos um 
contacto com um 
funcionário público e que 

16.5.1 
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problemas, 
responsável, imparcial 
e livre de corrupção 

pagaram suborno a um 
funcionário público ou 
foram solicitados por esses 
funcionários públicos 
durante os últimos doze 
meses 
 

 
1.10 Objectivo 13: Preservação da Paz, segurança e estabilidade  

 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

corresponde
ntes 

Manutenção e restauração 
da paz e da segurança 

 
1. Nível de conflito 
decorrente da etnicidade, 
todas as formas de 
exclusão, diferenças 
religiosas e políticas é no 
máximo 50% dos níveis de 
2013.  

Mortes relacionadas com 
conflitos por 100.000 
habitantes 

16.1.2 

 
1.11 Objectivo 17:  Igualdade de género em todas as esferas da vida 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

Área Prioritária 1. 
Empoderamento da mulher  

1.   Igual direitos 
económicos para as 
mulheres, incluindo os 
direitos à propriedade e 
à herança, de assinar 
um contrato, poupar, 
registrar e gerir uma 
empresa e possuir e 
operar uma conta 
bancária até 2026 

  

 
Proporção da população 
agrícola total com 
propriedade ou com 
direitos sobre terras 
agrícolas  
                   

5.a.1 

 
Proporção de mulheres 
entre proprietários ou 
detentores de direitos de 
terras agrícolas por tipo de 
exploração. 
 

5.a.1 

 
2.  Pelo menos 30% de 

todos os funcionários 
eleitos a nível local, 
regional e nacional são 
as mulheres, bem como 
nas instituições judiciais 

Proporção de assentos 
ocupados por mulheres 
nos parlamentos nacionais, 
nas instâncias regionais e 
locais 

5.5.1 
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Área Prioritária 2. Violência e 
Discriminação Contra 
Mulheres e Raparigas 
  

 
1.  Reduzir os níveis de 

violência  contra as 
mulheres e as raparigas 
em pelo menos 20% em 
2013 

Proporção de mulheres e 
raparigas sujeitas a 
violência sexual e física 

5.2.1 

 
2.  Reduzir em 50% todas 

as normas sociais e 
práticas 
consuetudinárias 
prejudiciais contra as 
mulheres e as raparigas 
e as que promovem a 
violência e a 
discriminação contra as 
mulheres e as raparigas 

Proporção de raparigas e 
mulheres com idades 
compreendidas entre os 15 
e os 49 anos que sofreram 
mutilação genital por idade 

5.3.2 

 
3.   Eliminar todos os 

obstáculos à educação, 
à saúde e aos serviços 
sociais de qualidade 
para mulheres e 
raparigas até 2020  

Proporção de crianças 
cujos nascimentos são 
registados no primeiro ano  

16.9.1 

 
1.12 Objectivo 18: Jovens e Crianças Envolvidas e Capacitadas 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

Área Prioritária 1. 
Empoderamento dos Jovens 
e Direitos das Crianças 
  
  
  

 
1.   Reduzir a taxa de 

desemprego dos jovens 
em 2013 em pelo 
menos 25%; em 
especial juventude 
feminina 

Taxa de desemprego por 
sexo, faixa etária, 
vulnerabilidade  

8.5.2 

2.   Acabar com todas as 
formas de violência, 
exploração do trabalho 
infantil, casamento 
infantil e tráfico de 
seres humanos  

 
% de crianças envolvidas 
no trabalho infantil 
 

8.7.1 

% de crianças envolvidas 
em casamento infantil 
 

5.3.1 

% de crianças vítimas de 
tráfico de seres humanos  
 

16.2.2 
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1.13 Objectivo 19: África como um parceiro importante nos assuntos globais e na coexistência 
pacífica 

 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

Área Prioritária 1. O lugar de 
África nos assuntos globais  

1.  Sistema estatístico 
nacional plenamente 
funcional 

 
Disponibilidade de legislação 
estatística que cumpra os 
princípios fundamentais das 
estatísticas oficiais 
 

17.18.2 

 
Proporção do financiamento 
atribuído para a 
implementação do sistema 
estatístico funcional 
 

17.8.3 

 
1.14 Objectivo 20: África assume total responsabilidade pelo financiamento do seu 

desenvolvimento 
 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

Indicador 
dos ODS 

correspon-
dentes 

Área Prioritária 2. Sistema 
Fiscal e Receitas do Sector 
Público  

 
1.  As receitas fiscais e 

não tributárias de 
todos os níveis de 
governo devem cobrir 
pelo menos 75% das 
despesas correntes e 
de desenvolvimento 

Receita tributária total em% 
PIB 

17.1.2 

Área Prioritária 3. Assistência 
ao Desenvolvimento 
  

 
2.  Proporção de ajuda no 

orçamento nacional é 
no máximo 25% em 
2013 

Total da APD em 
percentagem do orçamento 
nacional 

17.3.1 
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Anexo 2: Indicadores Específicos de África  
 
1.15 Objectivo 8:  África Unida (Federal ou Confederada) 

 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador  

Área Prioritária 2. Integração 
política e económica 

  1.    Membro activo da 
Zona de Comércio 
Livre Africana 

Número de barreiras não tarifárias 
(BNT) reportadas e eliminadas 

2.   Volume do comércio 
intra-africano é pelo 
menos três vezes o 
nível de 2013 

Variação do volume de comércio 
intra-africano por ano 

 
1.16 Objectivo 10: Infra-estruturas de classe mundial em toda África 
 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador  

 1.   Comunicações e 
     Conectividade das infra- 

estruturas 

 
1.   A prontidão nacional para a 

implementação da ligação 
transfronteiriça em falta da 
auto-estrada transafricana 
é pelo menos alcançada 

% dos progressos realizados na 
implementação da ligação em falta 
da Auto-estrada Transafricana 

 
2.   Pelo menos a prontidão 

nacional para a 
conectividade no país à 
Rede Africana Ferroviária 
de Alta Velocidade  é 
alcançada até 2019 

% dos progressos realizados na 
implementação da Rede Africana 
de Alta Velocidade  

3.     éus totalmente abertos às 
companhias aéreas 
africanas  

 
Número de protocolos sobre espaço 
aéreo aberto africano 
implementado 
 

 
1.17 Objectivo 11:  Os valores democráticos, práticas, princípios universais dos direitos humanos, 

justiça e Estado de direito enraizados 
 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

1. Valores e Práticas Democráticas são 
a Norma 

4.   Carta Africana sobre a 
Democracia assinada, 
ratificada e integrada até 
2020 

 
: 

 
- Assinada 
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- Ratificada 

 
- Carta Africana da 

Democracia integrada  

 
Objectivo 14:  Uma África Estável e Pacífica 
 

Área prioritária Meta da Agenda 2063 Indicador 

 
Área Prioritária 1. Estrutura Institucional 
para Instrumentos da UA sobre Paz e 
Segurança  

1.    Silenciar todas as armas 
até 2020 

Número de conflitos 
armados 

 
1.18 Objectivo 15: Uma arquitectura de paz e segurança africana totalmente funcional e 

operacional 

 

Área prioritária 
Meta da Agenda 2063 

Correspondente 
Indicador 

Área Prioritária 1. Operacionalização 
dos Pilares da APSA 

1.   O Conselho Nacional da Paz 
é estabelecido até 2016 

Existência de um 
conselho nacional de 
paz. 

 
1.19 Objectivo 16: O renascimento cultural africano é preeminente 
 

Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

Área Prioritária 1. Valores e Ideais do 
Pan-africanismo 

 
2. Pelo menos 60% dos 

conteúdos do currículo 
educacional referem-se à 
cultura indígena africana, 
aos valores e à linguagem 
dirigida às escolas primárias 
e secundárias 

Proporção do conteúdo 
dos currículos sobre a 
cultura, valores e 
linguagem indígena 
africana nas escolas 
primárias e secundárias 
 

 
1.20 Objectivo 18: Jovens e Crianças Envolvidos e Capacitadas 

Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

Área Prioritária 1. Empoderamento 
dos Jovens e Direitos das Crianças 
 

 
3.    A plena implementação da 

Carta Africana dos Direitos 
da Juventude é alcançada 

 

 Nível de aplicação das 
disposições da Carta 
Africana dos Direitos da 
Juventude pelos Estados 
Membros 
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1.21 Objectivo 20: África assume total responsabilidade pelo financiamento do seu 
desenvolvimento 

 

Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

Área Prioritária 1: Mercados capitais 

 
4.    O mercado nacional de 

capitais financia pelo menos 
10% das despesas de 
desenvolvimento  

Proporção das despesas 
de desenvolvimento 
financiadas pelos 
mercados nacionais de 
capitais  

Área Prioritária 3: Assistência ao 
Desenvolvimento 
 

 
5. Proporção de ajuda no 

orçamento nacional é no 
máximo 25% do nível de 
2013 

 
Recursos obtidos através 
de mecanismos de 
financiamento 
inovadores em% do 
orçamento nacional 
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Anexo 3:  Indicadores da Agenda 2063 mas sem qualquer disposição sobre os ODS 
 
1.22 Objectivo 1:  Um alto padrão de vida, qualidade de vida e bem-estar para todos 

 
Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

 1. Rendimentos, empregos e trabalho 
decente 

 Aumentar o rendimento per 
capita de 2013 em pelo menos 
30% 
 

RNB per capita 

4. Habitats modernos e habitáveis e 
serviços básicos de qualidade 

O acesso e utilização da 
electricidade e da Internet é 
aumentado em pelo menos 50% 
dos níveis de 2013 

 
% da população que usa 
electricidade 

 % da população que usa 
Internet 

 
1.23 Objectivo 2: Cidadãos bem educação e revolução de competências com base na Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

 
Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

1. Educação e Revolução de 
Competências Impulsionada pela 
CTI    

A taxa de matrícula para 
educação infantil é de pelo 
menos 300% da taxa de 2013 

% of children in pre-
school age attending pre 
school 

 
 Escola secundária universal 
(incluindo escolas técnicas 
secundárias) com taxa de 
matrícula de 100% 

Taxa líquida de matrícula 
na escola secundária por 
sexo 

 
 

1.24 Objectivo 3: Cidadãos saudáveis e bem nutridos 

 

Área prioritária 
Meta da Agenda 2063 

Correspondente 
Indicador 

 

 
4.    O acesso a medicamentos 

anti-retrovirais (ARV) é 
100% 

% da população elegível 
com VIH com acesso a 
ARV 

 
1.25 Objectivo 5: Agricultura moderna para aumento da produtividade e da produção 

 
Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

Área Prioritária 1: Produtividade e 
produção agrícola 

Pelo menos 10% dos pequenos 
agricultores evoluem para 
agricultura comercial de pequena 
escala e daqueles que evoluem 
pelo menos 30% devem ser 
mulheres. 

% de pequenos 
agricultores que 
evoluem para a 
agricultura comercial em 
pequena escala por 
Sexo 
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1.26 Objectivo 6: Economia Azul/do mar para o crescimento económico acelerado 

 
Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

Área Prioritária 1: Recursos marinhos 
e energia 

 
 Aumento da contribuição da 
biotecnologia marinha para o PIB 
em termos reais em pelo menos 
50% em relação aos níveis de 
2013 

Valor acrescentado da 
biotecnologia marinha 
em% do PIB 

 
1.27 Objectivo 10: Infra-estrutura de classe mundial em toda África 

 
 

Área prioritária 
Meta da Agenda 2063 

Correspondente 
Indicador 

   

1.  Comunicações e Conectividade das 
infra-estruturas 

5.  Dupla penetração das TIC e 
contribuição para o PIB 

 
% da contribuição das 
TIC para o PIB 

 
1.28 Objectivo 11:  Os valores democráticos, práticas, princípios universais dos direitos humanos, 

justiça e Estado de direito enraizados 
 

Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

1. Valores e Práticas Democráticas 
são a Norma 

3.  Pelo menos 70% do público 
considera as eleições serem 
livres, justas e transparentes 

  
% de pessoas que 
acreditam que as 
eleições são livres, justas 
e transparentes.                      

 
1.29 Objectivo 19: África como um parceiro importante nos assuntos globais e na coexistência 

pacífica 
 

Área prioritária Área prioritária Área prioritária 

Área Prioritária 1: O lugar de África nos 
assuntos globais 

Sistema estatístico nacional 
plenamente funcional 

 
Existência de 
mecanismos 
institucionais formais 
para a coordenação da 
compilação de 
estatísticas oficiais 
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Anexo 3: Indicadores complementares da lista global dos ODS 
 

1.1.1 Proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional, por sexo, 
idade, situação de emprego e localização geográfica (urbana/rural)~ 

 

1.2.1 Proporção da população que vive abaixo da linha de pobreza nacional, por 
sexo e idade 

 

1.2.2 Proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na 
pobreza em todas as suas dimensões de acordo com definições nacionais 

 

1.3.1    Proporção da população abrangida pelos sistemas de protecção social, por 
sexo, distinguindo as crianças, os desempregados, os idosos, as pessoas com 
deficiência, as mulheres grávidas, os recém-nascidos, as vítimas de acidentes 
de trabalho e os pobres e vulneráveis 

 

1.a.1      Proporção de recursos alocados directamente pelo governo para os programas  
de redução da pobreza 

 

2.2.1 Prevalência de desnutrição (altura para a idade <-2 desvio padrão da mediana 
dos Padrões de Crescimento Infantil da Organização Mundial de Saúde 
(OMS)) em crianças menores de 5 anos 

 

2.2.2 Prevalência de desnutrição (peso para a altura> +2 ou <-2 desvio padrão da 
mediana dos Padrões de Crescimento Infantil da OMS) entre crianças 
menores de 5 anos, por tipo (baixo pesos e excesso de peso) 

 

2.a.1     O índice de orientação agrícola para despesas governamentais 
 

2.a.2    Total de fluxos oficiais (ajuda pública ao desenvolvimento mais outros fluxos 
oficiais) para o sector agrícola 

 

2.b.1     Estimativa de Apoio ao Produtor 
 

2.b.2     Subsídios à exportação agrícola 
 

3.3.4     Incidência da hepatite B por 100.000 habitantes 
 

3.3.5      Número de pessoas que necessitam de intervenções contra doenças tropicais 
negligenciadas 

 

3.4.1 Taxa de mortalidade atribuída a doença cardiovascular, câncer, diabetes ou 
doença respiratória crónica 
 

3.6.1     Taxa de mortalidade por acidente aviação  
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3.7.2    Taxa de nascimento em adolescentes (10-14 anos, com idades entre 15-19 
anos) por 1.000 mulheres nessa faixa etária 

 

3.9.1     Taxa de mortalidade atribuída às famílias e à poluição do ar ambiente 
 

3.9.2     Taxa de mortalidade atribuída a água não segura, saneamento inseguro e falta 
de higiene (exposição a serviços não seguros de Água, Saneamento e Higiene 
para Todos) 

 

3.b.1   Proporção da população com acesso a medicamentos e vacinas a preços 
acessíveis numa base sustentável 

 

3.c.1     Densidade e distribuição dos profissionais de saúde (apenas a densidade) 
 

4.2.2    Taxa de participação na aprendizagem organizada (um ano antes da idade 
oficial de entrada na escola primária), por sexo 

 

4.4.1      Proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologia da informação 
e comunicação (TIC), por tipo de habilidade 

 

4.c.1   Proporção de professores em: (a) pré-primário; B) primário; C) ensino 
secundário inferior; E d) ensino secundário superior que tenham recebido, 
pelo menos, a formação mínima organizada de professores (por exemplo, 
formação pedagógica) pré-serviço ou em serviço necessária para o ensino a 
nível relevante num determinado país 

 

6.1.1 Proporção da população que utiliza serviços de água potável 
 

6.2.1 Proporção da população que utiliza serviços de saneamento seguros, incluindo 
uma instalação de lavagem das mãos com sabão e água 
 

6.4.2 Nível de escassez de água: retirada de água doce como uma proporção dos 
recursos de água doce disponíveis 
 

6.5.1     Grau de implementação integrada da gestão dos recursos hídricos (0-100) 
 

7.1.2   Proporção da população com confiança primária em combustíveis limpos e 
tecnologia 

 

7.2.1    Participação das energias renováveis no consumo final total de energia 
 

7.3.1    Intensidade energética medida em termos de energia primária e PIB 
 

8.2.1   Taxa de crescimento anual do PIB real por trabalhador 
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8.3.1    Proporção do emprego informal no emprego não agrícola, por sexo 

8.4.1   Pegada de material, pegada de material per capita e pegada de material por 
PIB 

 

8.4.2   Consumo de material doméstico, consumo de material doméstico per capita e 
consumo de material doméstico por PIB 

 

8.5.1  Ganhos horários médios dos trabalhadores do sexo feminino e do sexo 
masculino, por profissão, idade e pessoas com deficiência 

 

8.6.1    Proporção de jovens (com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos) 
que não frequentam a educação, o emprego ou a formação 

 

8.8.2  Aumento da conformidade nacional dos direitos trabalhistas (liberdade de 
associação e negociação colectiva) com base nas fontes textuais e na 
legislação nacional da Organização Internacional do Trabalho (OIT), por sexo 
e status migrante 

 

8.9.2   Número de postos de trabalho nas indústrias do turismo em proporção do 
emprego total e taxa de crescimento dos postos de trabalho, por sexo 

 

8.10.2  Proporção de adultos (15 anos ou mais) com uma conta num banco ou outra 
instituição financeira ou com um provedor de serviços financeiros móveis 

 

8.b.1    Despesas públicas totais em programas de protecção social e de emprego 
como parte dos orçamentos nacionais e do PIB 

 

9.1.1   Proporção da população rural que vive a 2 km de uma estrada de todas as 
estações 

 

9.2.2    O Emprego na indústria transformadora como proporção do emprego total 
 

9.4.1    Emissão de CO2 por unidade de valor acrescentado 
 

10.1.1    Taxas de crescimento das despesas das famílias ou do rendimento per capita 
entre os 40 por cento mais baixos da população e a população total 

 

10.4.1    Participação do trabalho no PIB, que compreende salários e transferências de 
protecção social 

 

10.c.1   Custos de remessas em proporção do montante enviado 
 

11.1.1 Proporção da população urbana que vive nos bairros de lata, aglomerados 
populacionais informais ou habitações inadequadas 
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11.2.1   Proporção da população que tem acesso conveniente aos transportes 
públicos,por sexo, idade e pessoas com deficiência 

 

11.3.1      Relação da taxa de consumo de terra com a taxa de crescimento 
populacional 

 

11.5.1    Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas afectadas por 
calamidades por 100.000 pessoas 

 

11.5.2    Perdas económicas por calamidades directas em relação ao PIB mundial, 
incluindo danos causados por desastres a infra-estrutura crítica e 
interrupção de serviços básicos 

 

11.6.1      Proporção de resíduos sólidos urbanos regularmente recolhidos e com 
descarga final adequada do total de resíduos sólidos urbanos gerados pelas 
cidades 

 

11.6.2    Os níveis médios anuais de partículas finas (por exemplo PM2,5 e PM10) nas 
cidades (população ponderada) 

 

11.7.1    Parcela média da área construída de cidades que é espaço aberto para uso 
público para todos, por sexo, idade e pessoas com deficiência 

 

12.1.1   Número de países com planos de acção nacionais de consumo e produção 
sustentáveis (SCP) ou SCP integrados como uma prioridade ou um objectivo 
nas políticas nacionais 

 

12.2.1    Pegada de material, pegada de material per capita e pegada de material por 
PIB 

 

12.2.2   Consumo de material doméstico, consumo de material doméstico per capita e 
consumo de material doméstico por PIB 

 

12.4.2  Resíduos perigosos gerados per capita e proporção de resíduos perigosos 
tratados, por tipo de tratamento 

 

13.1.2    Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas afectadas por 
calamidade por 100.000 pessoas 

 

14.4.1   Proporção de unidades populacionais de peixes dentro de níveis 
biologicamente sustentáveis 

 

15.1.1   Área de floresta como uma proporção da área de terra total 
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15.4.1   Cobertura por áreas protegidas de locais importantes para a biodiversidade de 
montanha 

 

15.7.1    Proporção de animais selvagens comercializados como resultado da caça 
furtiva ou traficados ilícitos 

 
 
 


