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I. Introdução: 
 
Nos últimos anos, registaram-se medidas louváveis realizadas pelos Estados-membros 
da União Africana com o apoio de organizações internacionais, continentais e regionais 
para acompanhar o progresso dos indicadores de desenvolvimento no continente. 
Apesar do progresso, vários desafios relacionados com a produção da estatística em 
África persistem, incluindo recursos inadequados atribuídos às actividades estatísticas, 
falta de capacidade institucional e fraca coordenação das actividades estatísticas em 
todos os níveis. Em resposta a estes desafios várias iniciativas, quadros e estratégias, 
foram desenvolvidos e introduzidas pela Comissão da União Africana (CUA), com o 
apoio dos parceiros durante a última década para melhorar o desenvolvimento da 
estatística no continente. Estas iniciativas incluem: A Carta Africana de Estatística, a 
Estratégia para a Harmonização da Estatística em África (SHaSA), o Programa Pan-
Africano sobre a Estatística (PAS) e o Programa Africano para a Implementação 
Acelerada do Registo Civil e Estatísticas Vitais (APAI-CRVS).  
 
II. A Carta Africana de Estatística: 
 
A Carta Africana de Estatística, realizada como um quadro de política para o 
desenvolvimento estatístico e para a coordenação das actividades estatísticas em 
África, foi adoptada a 4 de Fevereiro de 2009 pelos Chefes de Estado e dos Governos 
da UA e entrou em vigor a 8 de Fevereiro de 2015.  
 
Neste momento, trita e três (33) Estados-membros assinaram a carta, vinte e quatro 
(24) Estados-membros ratificaram a mesma e vinte e dois (22) submeteram a 
ferramenta de ratificação à CUA.  
 
III. A Estratégia para a Harmonização da Estatística em África (SHaSA 2): 
 
A SHaSA 2 visa abordar os desafios relacionados com a produção de estatísticas de 
qualidade, coordenar o Sistema Estatístico em África, reforçar as capacidades 
institucionais e desenvolver uma cultura estatística em todo o continente. 
 
As principais actividades e acções realizadas no desenrolar da SHaSA 2 são as 
seguintes: 
 

 Finalização de uma versão resumida da SHaSA 2; 

 Lançamento oficinal da SHaSA 2 em Adis Abeba, a 11 de Julho de 2018;  

 Lançamento nacional da SAaSA 2 em Madagáscar, em Junho e na Tunísia 
em Novembro de 2018; 

 Preparação de uma Directriz para integrar a SHaSA 2 nas ENDE e na RSDS; 

 Nomeação e treinamento de coordenadores continentais, regionais e 

nacionais da SHaSA 2;  

 Prestação de apoio técnico aos Estados-membros no processo de revisão 

e/ou preparação das ENDE (Djibouti) 
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 1ª Sessão do Comité Executivo da SHaSA 2 (Novembro de 2018) 

 Realização de reuniões da ASCC, Statcom, ASSD, CoDG; 

 Realização de workshops de divulgação e comunicação para técnicos 

estatísticos (Dezembro de 2018) 

 
IV. Criação do Instituto da União Africana para Estatística (STATAFRIC): 

 A CUA e o Governo da Tunísia assinaram o Acordo de Sede em Janeiro de 
2018. 

 O Governo da Tunísia entregou à CUA as Premissas da STATAFRIC a 2 de 
Novembro de 2918 e lançou a SHaSA 2 a nível nacional. A CUA organizou 
também um workshop sobre a Conta Nacional para os Estados-membros da UA; 

 O projecto do Plano Estratégico do Instituto está a ser desenvolvido; 

 A estrutura e o estatuto do Instituto foram desenvolvidos e será submetido à 
consideração e aprovação dos órgãos políticos. 

 
V. Estatísticas do Comércio e Registo de Empresas:  

 A recolha de dados para o período de 2005-2017 dos 55 Estados-membros da 
União Africana foi finalizada; 

 O Anuário de 2018 sobre as Estatísticas do Comércio foi produzido e divulgado;  

 A base de dados sobre o Comércio em África foi desenvolvida e divulgada; 

 A CUA organizou um Workshop Regional sobre o Comércio e o Balanço dos 
pagamentos para 28 Estados-membros da UA e as CER (CEDEAO, CEEA e 
SADC). Os resultados obtidos do workshop foram a melhoria da partilha de 
dados entre os Estados-membros da UA e a Comissão da UA;  

 A CUA prestou assistência técnica a dez (10) Estados-membros, 
nomeadamente: Namíbia, Congo, Argélia, Seychelles, Níger, Cabo Verde, 
Guiné, Botswana, Lesoto e Reino do Eswatini sobre o Programa Eutotrace. 

 A CUA, em colaboração UNSD, organizou o primeiro Workshop Regional sobre 
o Comércio SDMX, de 10 a 14 de Setembro de 2018, em Túnis, Tunísia.  

 
VI. Conta Nacional:  

 A CUA organizou uma reunião sobre o Progresso e a Necessidade de Avaliar a 
implementação do Sistema da Conta Nacional (SNA 2008) e o documento já 
esta disponível;  

 A CUA prestou assistência técnica na implementação do SNA 2008 para os 
Estados-membros seleccionados da UA (Guiné, República Democrática do 
Congo, Sudão do Sul, Lesoto e Etiópia). 

 
VII.    Sistema de Informação sobre o Mercado de Trabalho:  

 A Divisão de Estatísticas da UA (AUSTAT) prestou assistência técnica a 20 
Estados-membros da UA para obter dados actualizados sobre o Sistema de 
Informação sobre o Mercado de Trabalho. Através deste TA, vários Estados-
membros da UA actualizaram o seu sistema de dados, de acordo com a base de 
dados sobre a Ouaga+10 e com a base de dados sobre o trabalho para a 
Agenda 2063.  
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 A Reunião do Grupo de Trabalho do CTE sobre o Sector Informal e o Sistema 
de Informação sobre o Mercado de Trabalho foi organizado em Abidjan, de 29 a 
31 de Outubro de 2018. O objectivo principal desta reunião consistiu em validar 
a Segunda Edição do Relatório Estatístico sobre a Migração Laboral e também 
apresentar uma proposta clara para reforçar a capacidade dos Estados-
membros da UA para terem um Sistema de Informação sobre o Mercado de 
Trabalho (LMIA) actualizado. 

 A Segunda Edição do Relatório Estatístico sobre a Migração Laboral já está 
disponível; 

 
VIII. Dados de Migração Irregular: 

 A Comissão desenvolveu uma metodologia para Medir a Migração Irregular e os 

Riscos de Protecção Associados; 15 Estados-membros receberam formação 

adequada; 

 A Comissão mobilizou a quantia de 6 milhões de Dólares, do Reino da Suécia 

para apoiar os Estados-membros da UA e as CER a produzir dados atempados 

e de qualidade sobre a Migração.  

 
IX. Sistemas de Registo Civil e Estatísticas Vitais  
O Programa de África para a Melhoria Acelerada do Sistema de Registo Civil e 
Estatísticas Vitais (APAI-CRVS) foi implementado com base na orientação política e 
pragmática e no mandato atribuído pelos Ministros Africanos responsáveis pelo registo 
civil, através de conferências bienais. Muitas realizações foram registadas na 
implementação do APAI-CRVS. 
 
As principais actividades realizadas em 2018 foram: 

 O primeiro dia do CRVS foi comemorado tanto a nível continental como a nível 
nacional, em Agosto de 2018, após a decisão da Conferência de Janeiro de 
2018, que declara 10 de Agosto como o Dia do Registo Civil e Estatísticas Vitais 
e convida os Estados-membros da União Africana a comemorar o dia; 

 O workshop de capacitação e partilha de experiência foi organizado de 5 a 6 de 
Dezembro de 2018, em Nouakchott, Mauritânia, com o objectivo de articular a 
importância de promover um Sistema de Registo Civil e Estatísticas Vitais 
inovador e universal, para uma boa governação, melhor qualidade de vida e 
partilha de experiências a nível nacional. 

 
X. Estatísticas de Governação e de Paz e Segurança   

 Ferramentas actualizadas e de divulgação da recolha de dados sobre estatística 
de governação e de paz e segurança (GP&S), tendo em consideração a Agenda 
2063 e Agenda 2030 para novos ciclos da recolha de dados; 

 Produzir folhetos e fichas informativas para aumentar a conscientização sobre a 
utilização da informação estatística sobre GP&S para a tomada de decisão  
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XI. Centro Africano de Formação em Estatística: 

 Um plano de acção sobre a formação em estatística em África foi 
desenvolvido;  

 O Acordo de Sede está a ser negociado; 

 A estrutura e o estatuto foram finalizados e será submetido para aprovação; 
 
XII. Website e Base de Dados da AUSTAT: 

 O website AUSTAT acessível em linha (www.austat.org), foi desenvolvido 

 Foi realizada um avaliação dos requisites para o desenvolvimento de uma base 
de dados 
 

XIII. Publicação de Estatísticas Africanas 
a) Anuário Estatístico Africano: 

 Desde 2009, a CUA, BAD e a CEA publicam em conjunto o Anuário Estatístico 
Africano (ASYB), com o objectivo de obter uma base de dados comum e evitar a 
duplicação na produção de dados estatísticos, tendo em consideração os países 
que fornecem os dados necessários;  

 A última edição foi produzida em 2018 e foi publicada e divulgada aos Estados-
membros; 

 Foram também organizadas formações para três organizações e aos Estados-
membros da UA, sobre a ferramenta da troca de dados (SDMX) para a recolha 
de dados. 

 
b) Principais estatísticas sobre a integração africana 

 Desde 2008, a CUA, em colaboração com as CER, publica as principais 
estatísticas; 

 A AUSTAT, através do PAS, desenvolveu uma metodologia para os dados 
agregados de África; 

 A última edição das principais estatísticas foi publicada em 2017 e foi enviada 
para a Comissão, as CER e os Estados-membros. 

 
  c) Retrato Estatístico (Publicação UA-UE) 

 Desde 2009, a UA e a UE, vêm publicando conjuntamente o retrato estatístico; 

 A última edição foi publicada em 2018 e foi divulgada a um vasto leque de 
intervenientes, incluindo a Comissão e os Estados-membros. 

 
d) Estatística das Receitas em África 

 Desde 2005, a CUA, a OCDE e ATAF, estão a trabalhar nas estatísticas da 
receita em África; 

 A última edição sobre as Estatísticas da Receita foi publicada em 2018; 

 Os actores das estatísticas da receita enviaram uma manifestação de interesse 
aos países para a próxima edição; 

 Os Estados-membros já começaram a enviar os dados estatísticos de receita 
para a próxima edição; 

 Alguns países expressaram o seu interesse em fazer parte da próxima edição; 

http://www.austat.org/


 5 

 A edição de 2018 está em vias de ser divulgado aos estados-membros. 
 

XIV. Estatísticas da Educação: 

 A reunião foi realizada em Abuja em 2018, com o objectivo de alinhar o manual 
dos indicadores com os ODS e com a Agenda 2063, a fim de facilitar os 
relatórios e assegurar a coerência para com os Estados-membros; 

 Finalizou a metodologia e o mecanismo dos relatórios sobre os novos 
indicadores propostos; e 

 Efectuou a revisão do Projecto sobre o Manual dos Indicadores para a 
Estratégia Continental da Educação para África (CESA) e assegurou a sinergia 
com a Agenda 2063 e com ODS. 

 
XV. Indicadores e Estatísticas da Agenda 2063/Agenda 2030: 
 

a) Relatório de Progresso Anual sobre o Acompanhamento do Progresso da 
Agenda 2063 e Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: 
 

 Como parte da implementação do quadro conjunto da UA-NU, a CUA, em 
colaboração com a UNECA, BAD e o Escritório Regional do PNUD para África, 
preparou o Relatório de 2018 sobre a Agenda Africana 2063/ODS. O relatório 
fornece uma avaliação integrada sobre o progresso do continente rumo à 
implementação do FTYIP da Agenda 2063 da UA.  
 

 O Relatório de 2018 sobre o Desenvolvimento Sustentável de África analisa o 
desempenho de África nos cinco objectivos, metas e indicadores relacionados à 
Agenda 2030, considerando a sua correspondência com a Agenda 2063. O 
relatório utilizou dados mais recentes de fontes internacionais para monitorizar o 
desempenho e destacar as lições aprendidas na implementação das duas 
agendas. O relatório está alinhado com o Tema de 2018 do Fórum Político de 
Alto Nível (HLPF) “Transformação rumo a Sociedades Sustentáveis e 
Resilientes” e com os Objectivos 6, 7, 11, 12 e 15 da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e com os objectivos correspondentes da Agenda 
2063. O relatório examina também as tendências da ciência, tecnologia e 
inovação (CTI), em África o seu papel na implementação avançada da Agenda 
2063 Africana e dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) do 
continente. O relatório foi publicado, lançado e envidado às partes interessadas.  

 
b) Capacitação dos Estados-membros 

 O workshop de capacitação e partilha de experiências foi organizado pela CUA, 
em colaboração com a CEA e o PNUD em Port Louis, Maurícias, de 11 a 13 de 
Dezembro de 2018, com o objectivo de aproveitar a dinâmica gerada pelas 
missões iniciais de apoio à domesticação dos Estados-membros, fornecer 
ferramentas actualizadas para alinhar e integrar, bem como para facilitar a 
partilha de experiências entre os Estados-membros, de modo a assegurar que o 
processo de alinhamento dos planos de desenvolvimento nacional seja realizado 
de forma eficaz; 
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c) Folheto Estatístico sobre o Desenvolvimento Sustentável “Um Guia para os 

Cidadãos Africanos”: 
 

 O folheto é preparado pela CUA dentro do quadro do Programa PAS. O 
objectivo deste folheto de estatística é examinar as estatísticas sobre as 
questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável, para que seja 
compreendido por cidadãos africanos comuns. O folheto apresenta dados 
estatísticos com vários cenários da vida quotidiana. As histórias referem-se à 
vida quotidiana de diferentes pessoas, vinculando-as aos indicadores 
correspondentes seleccionados na Agenda 2063 e nos ODS, para melhor 
compreender o seu significado no contexto africano. O folheto abrange oito 
objectivos do desenvolvimento sustentável e os objectivos correspondentes na 
Agenda 2063, nomeadamente ODS 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 e 15.  

 
XVI. Estatísticas da Saúde: 

 O grupo de trabalho do Sub CTE desenvolveu, desde Março de 2015, 
Indicadores de Saúde, Plataforma de Desenvolvimento de Dados, Estatísticas 
de Saúde para a Plataforma de Estatística da União Africana, Instrumentos de 
avaliação do desenvolvimento socioeconómico do MAAP, elaborou o relatório 
sobre a Harmonização das Estatísticas sobre a Saúde em África e estabeleceu 
fontes de dados disponíveis aos indicadores da saúde seleccionados para o 
alinhamento e harmonização, de modo a propor um processo confiável e 
sustentável de recolha, análises e utilização dos dados a nível nacional, regional 
e continental; 
 

 Desenvolveu o Manual de Referência dos Indicadores (Lista dos indicadores, 
definições e métricas sobre a saúde) e Instrumentos de Acompanhamento (Lista 
de potenciais fontes de dados relacionados à saúde). 

 
XVII. Revisão pelos Pares do Sistema Nacional de Estatística: 

 Harmonização da metodologia de revisão pelos pares e de todos documentos 
elaborados necessários; 

 Várias formações foram realizadas sobre as ferramentas Snapshot para a auto-
avaliação dos Sistemas Nacionais de Estatísticas; 

 Treze (13) missões de revisão pelos pares foram realizadas de modo a avaliar e 
reforçar as capacidades dos sistemas nacionais de estatística; 

 
XVIII. Reunião dos Directores-Gerais dos GNE/INE 
A 12º Reunião do Comité dos Directores-Gerais dos Gabinetes Nacionais de 
Estatísticas (GNE) foi organizada em Cartum, Sudão, de 27 a 29 de Novembro de 
2018. As recomendações principais da 12ª sessão dos CoDG são as seguintes: 
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 No Relatório da primeira reunião do Comité Executivo da SHaSA 2 (CE): 
 

R.1. Exorta à CUA a trabalhar em estreita colaboração com o BAD, a ACBF e a 
UNECA para revitalizar todos os CTE, de modo a assegurar a participação de 
todos os Estados-membros com representação regional e linguística. 

R.2. Adopta os termos de referência e as recomendações da CE e solicita aos 
Estados-membros e às CER a integrar a SHaSA, nas ENDE e na RSDS. 

R.3. Solicita à CUA a monitorizar a implementação das decisões da Conferência da 
União e assegurar que os países cumpram a decisão de atribuir 0.15% do 
orçamento nacional para as estatísticas. 

R.4. Apela aos Estados-membros a melhorar a coordenação dentro do sistema 
nacional de estatística para assegurar a uniformidade dos dados oficiais e divulgá-
los de forma efectiva, utilizando várias ferramentas de comunicação para alcançar 
todos os utilizadores. 

R.5. Relembra a decisão da Conferência da União que solicitou ao BAD e à CUA a 
mobilização de recursos para a implementação da SHaSA 2. 

R.6. Solicita à CUA, BAD, UNECA e ACBF, para fornecer o apoio necessário aos 
Estados-membros e as CER para desenvolverem/actualizarem as ENDE e RSDS 
de acordo com a SHaSA 2. 

R.7. Solicita ainda ao BAD, UNECA e ACBF para continuarem a fornecer apoio para a 
operacionalização da STATAFRIC e PANSTAT. 

 
Sobre as Contas Nacionais: 

R.8. Solicita à CUA que trabalhe em estreita colaboração com a UNECA e o BAD para 
continuarem a prestar o seu apoio aos Estados-membros na implementação da 
SNA 2008, bem como para promover a cooperação Sul-Sul. 

R.9. Exorta aos Estados-membros a assegurar o financiamento interno e externo para 
a realização dos inquéritos necessários para reformulação e implementação do 
SNA 2008. 
 
 Sobre a Revisão pelo Pares: 

R.10. Solicita à CUA que desenvolva um quadro de monitorização e avaliação sobre o 
mecanismo de revisão pelos pares, incluindo a melhoria do questionário Snapshot, 
e a organização de reuniões periódicas para a discussão dos resultados dos 
sistemas de M&A sobre a revisão pelos pares. 

R.11. Exorta aos Estados-membros a traduzir as recomendações da revisão pelos 
pares num roteiro e planos de acção para a melhoria dos sistemas nacionais de 
estatística. 

 
 Sobre as Estatísticas da Saúde:  

R.12. Apoia a composição do Subgrupo da Saúde do CTE 8 sobre a Demografia, 
Migrações, Saúde, Desenvolvimento Humano, Protecção Social e Género e a 
proposta de representação regional. 

R.13. Aprova o manual proposto e os indicadores da saúde desenvolvidos pelo 
Subgrupo do CTE sobre a Demografia, migração, saúde, desenvolvimento 
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humano, protecção social e género e convida os GNE a trabalharem em estreita 
colaboração com os Ministérios da Saúde na implementação dos mesmos. 

R.14. Exorta à Comissão da União Africana, Agência da NEPAD e ao MAAP para que, 
em colaboração com os parceiros, prestem apoio técnico aos Estados-membros da 
UA no reforço da harmonização das estatísticas da saúde no continente. 

R.15. Apela aos Estados-membros, com o apoio da CUA, OMS e as Instituições Pan-
Africanas, para colmatarem as lacunas dos dados relacionados aos factores de 
risco, situação da saúde, doenças transmissíveis e não transmissíveis e despesas 
com a saúde. 

R.16. Exorta os GNE e os Ministérios da Saúde a utilizarem as fontes propostas de 
dados da estatística sobre a saúde para planeamento, monitorização e avaliação. 
 
 Sobre a Agenda 2063/Agenda 2030 

R.17. Solicita à CUA, BAD, CEA a prestarem apoio técnico aos Estados-membros nas 
ferramentas actualizadas, para o alinhamento e integração da Agenda 
2063/Agenda 2030 nos planos nacionais de desenvolvimento.  

R.18. Solicita ainda à CUA que trabalhe em estreita colaboração com a UNECA para 
realizar um estudo da avaliação preliminar para identificar as lacunas nos dados 
para monitorizar a Agenda 2063/Agenda 2030.  

 
 Sobre a Estatística das Receitas 

R.19. Encoraja os Estados-membros a participarem na compilação do anuário 
estatístico das receitas, fornecendo os dados necessários de modo a permitir a 
mobilização dos recursos internos. 

R.20. Solicita à CUA para, em colaboração com os parceiros, considerarem as 
estatísticas das receitas nos Grupos  Técnicos Especializados (GTE) da SHaSA. 

 
 Sobre as Estatísticas sobre a Migração do Trabalho 

R.21. Solicita à CUA para, em colaboração com os Estados-membros, OIM e OIT, 
finalizarem o segundo relatório sobre a Migração do Trabalho e enviá-lo a todos os 
Estados-membros para a tomada de decisões. 

R.22. Apela aos Estados-membros a implementarem as directrizes desenvolvidas pela 
CUA e pela OIT para a recolha e produção das estatísticas sobre a migração da 
saúde. 

 
 Sobre as Estatísticas do Comércio 

R.23. Apela aos Estados-membros a modernizarem as suas ferramentas de compilação 
das estatísticas do comércio e tomar as medidas necessárias para melhorar a 
cobertura das estatísticas do comércio, incluindo o comércio transfronteiriço 
informal e o comércio de serviços.   

R.24. Solicita que a CUA elabore modelos e metodologias comuns para os Estados-
Membros produzirem estatísticas harmonizadas do comércio de bens e serviços. 
 
 Sobre o SDMX/Grandes volume de dados 

R.25. Apela aos Estados-membros a promoverem o uso da tecnologia móvel para a 
recolha e divulgação de dados; 
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R.26. Solicita à CUA para que, em colaboração com as ENDE, UNECA e BAD, apoie os 
Estados-membros na implementação do SDMX-IMTS, através da realização de 
actividades de mapeamento entre as bases de dados nacionais e o SDMX-IMTS.  

 
 Sobre alcançar os utilizadores das estatísticas 

R.27. Solicita à CUA que realize um balanço dos resultados dos dois worshops de 
divulgação planeados em Pretória e em Abidjan, em Dezembro de 2018, de modo 
a elaborar planos de acção para ajudar os Estados-membros a desenvolverem e a 
implementarem planos de divulgação e comunicação. 

 
 Sobre o Programa Estatístico dos Parceiros Africanos 

R.28. Solicita que as CER alinhem as Estratégias Regionais para o Desenvolvimento de 
Estatísticas (RSDS) com a SHaSA 2. 

R.29. Solicita ainda que as CER coordenem e harmonizem os seus programas e 
trabalhem em sinergia para evitar a duplicação e assegurar a implementação 
efectiva dos programas. 

R.30. Exorta à CUA, BAD, CEA, ACBF e as CER a fortalecerem a sua cooperação e 
colaboração. 

R.31. Solicita à CUA, BAD, CEA, ACBF e aos parceiros de desenvolvimento a 
prestarem apoio técnico e financeiro às Escolas de Estatística e aos Centros de 
Formação. 

R.32. Convida as Escolas de Estatística e os Centros de Formação a incluírem nos seus 
programas de formação estatística e currículos as necessidades dos Estados-
membros, agendas de desenvolvimento regional e continental e questões 
estatísticas emergentes. 

 
 Sobre os Programas Estatísticos de Parceria 

R.33. Convida a União Europeia a dar continuidade ao seu apoio, através do Programa 
Estatístico Pan-Africano (PAS) e da fase 2 do PAS. 

R.34. Convida também o Instituto Nacional de Estatística da Suécia a prosseguir com o 
seu apoio financeiro e técnico para reforçar as estatísticas da migração em África.   

R.35. Solicita a OMS a fortalecer a sua cooperação e colaboração com a CUA, de modo 
a assegurar que os países conduzam os sistemas sustentáveis, para gerar dados 
em tempo útil e de qualidade sobre a saúde, incluindo os ODS relacionados com a 
saúde.  

R.36. Solicita também à CUA e à OIT, que prestem apoio aos Estados-membros no 
desenvolvimento de um plano de transição para a implementação das novas 
resoluções e directrizes adoptadas pela Conferência Internacional de Estaticistas 
do Trabalho (ICLS) e apoia-los na elaboração de um plano de comunicação para a 
divulgação de uma nova série de dados. 

 
 Sobre questões estatutárias  

R.37. Mandata a CUA a trabalhar em estreita colaboração com todos os intervenientes 
para chegarem a um acordo sobre uma estratégia que permita que  África fale em 
uma só voz e para assegurar que as posições de África sejam consideradas nas 
deliberações. 
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R.38. Solicita  ao BAD e à UNECA que alinhem os seus programas estatísticos com o 
SHaSA 2 e que forneçam apoio técnico e financeiro aos Estados-membros na 
implementação dos mesmos. 

R.39. Exorta ao Comité Africano de Coordenação Estatística a incluir os representantes 
dos Estados-membros (um representante de cada região) e das CER. 
 
 Sobre a Data e o Local:  

R.40. Decide que a 13ª Sessão do CoDG será realizada no fim de Novembro de 2019 
na Tunísia. 

 
XIX. Desafios e recomendações 

A) Desafios 
• Falta de recursos financeiros adequados e sustentáveis; 
• Falta de recursos humanos em qualidade e quantidade; 
• Fraca capacidade técnica, logística e tecnológica; 
• Falta de vontade política; 
• Fraca coordenação entre os intervenientes; 
• Fraca cooperação Sul-Sul em campo; 
• Difícil integração e aplicação de conceitos internacionais a nível 

nacional e regional (turismo, informalidade, etc.); 
• Diversidade de metodologias adoptadas a nível nacional e regional. 

 

B) Recomendações 
• Estabelecer um mecanismo de coordenação efectivo a nível nacional, 

regional, continental e internacional com a definição de funções e 
responsabilidades; 

• Elaborar um plano estratégico abrangente sobre o desenvolvimento 
estatístico em África com actividades concretas e realísticas; 

• Alinhar e aderir a novas áreas do desenvolvimento estatísticos 
(Grande Volume de Dados, Revolução de Dados, SDMX,…); 

• Estabelecer um mecanismo de monitorização, avaliação e de 
informação; 

• Mobilização de recursos adequados e sustentáveis; 
• Desenvolver uma estratégia para divulgação, comunicação e 

visibilidade dos dados estatísticos; 
• Desenvolver uma estratégia para incluir a cultura estatística. 

 
XX. Actividades Futuras: 

• Mobilização de recursos (internos e externos) para a implementação 
da SHaSA2; 

• Apoio técnico e capacitação dos Estados-membros e das CER no 
desenvolvimento de estatísticas, conforme previsto no plano 
estratégico STATAFRIC (Migração, SNA 2008, Saúde, Educação, 
Agenda 2063/Agenda 2030, CRVS, Comércio, GP&S…) para integrar 
a SAaSA 2 com as ENDE e SRDS; 

• Operacionalização efectiva dos Grupos Técnicos Especializado (STG); 
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• Capacitação de técnicos estatísticos na produção de dados que 
satisfaçam as necessidades dos utilizadores e das estatísticas dos 
produtos de mercado. 

• Operacionalização abrangente da STATAFRIC; 
• Elaboração de metodologias para assegurar a produção de 

estatísticas harmonizadas, de qualidade e em tempo útil; 
• Publicação de relatórios estatísticos do comércio, anuário estatístico, 

estatísticas principais, migração do trabalho, migração irregular, 
estatísticas da receita, agenda 2063/agenda 2030, retrato 
estatístico,…; 

• A organização da 5ª Conferência dos Ministros Africanos 
Responsáveis pelo Registo Civil, que será realizada em Lusaca, 
Zâmbia, de 14 a 18 de Outubro de 2019; 

• Assinatura do Acordo de Sede do PANASTAT por ambas as partes 
(CUA e país de acolhimento); 

• Elaboração de uma base e painel de dados para aumentar os 
recursos de divulgação de dados da AUSTAT; 

• Realizar outras revisões pelos pares, para melhorar a qualidade dos 
dados e apoiar a tomada de decisões, com base em evidências; 

• Actualizar a metodologia de revisão pelos pares e desenvolver um 
quadro para monitorizar a implementação das recomendações da 
revisão pelos pares. 

 
--------------------------------------------- 


