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THEME : ‘’ Contribuição dos pontos focais no
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Cotonou (Bénim), em 28, 29 e 30 de setembro de 2016

1 - Contexto e justificação
Dos colóquios e reflexões realizadas desde uma década mais ou menos no
Observatório das Funções Públicas Africanas (OFPA) surgiu que o organismo,
criado o 5 de novembro de 1991 em Cotonou (BENIM), como resultado dos
esforços para dar um jeito nos problemas repetentes das administrações
públicas, não satisfaz completamente os desfrutadores das suas atividades.
Essa constatação, se tem revelado as maiores esperanças suscitadas
pela existência dessa instituição nos Estados membros, não dá porém para dar
conta mesmo de quão longes estão os resultados alcançados de satisfazer as
esperas e necessidades das administrações africanas.
Aliás, não havendo um mecanismo intermediador eficaz entre este
órgão africano de integração das funções públicas e as administrações dos
Estados membros, o OFPA mal sabe quais são as expectativas dos países
membros.
Desse jeito, como é que o OFPA pode orientar suas atuações para
corresponder às eperas de reforma e modernização das administrações e funções
públicas dos Estados membros?
Com efeito, para o OFPA poder corresponder às esperas, precisa ter
conhecimento das suas preocupações bem como as suas condições de atuação.
Só seria possível a coleta diária dessas informações se a Instituição
pudesse achar com a colaboração constante e duradoura de um quadro do
ministério de tutela, bastante envolvido na definição das políticas e prioridades
do ministério.
Por isso, ao cabo da 10a sessão ordinária do 24 ao 27 de fevereiro de
2014 em N’Djamena (TCHAD), a Conferência dos Ministros do OFPA pediu,
através da Resolução No 003/10/CM/2014 do 27 de fevereiro de 2014, que cada
Estado membro designe um ponto focal do OFPA na sua administração.
Além disso, a Conferência dotou a Instituição de um Plano Estratégico
Qüinqüenal sobre o período 2015-2019 para assim oferecer-lhe as melhores
probabilidades de êxito de cumprir com a sua missão de órgão de integração das
funções públicas africanas.
Para o bom acompanhamento e avaliação da execução do referido
Plano, o OFPA deve poder achar com um dispositivo permanente e eficaz de
comunicação entre ele e os Estados membros. Isso, naturalmente, envolve a
existência, ao nível local, de pontos focais equipados, dinâmicos, encarregados
da substituição e restituição dos trâmites e procedimentos que têm curso nas
administrações que o OFPA apóia técnicamente.
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E por fim, os pontos focais, para manterem uma boa coorperação
entre eles, têm, não apenas, de ficar em permanente contato com o Secretário
Executivo do OFPA, mas também, manter uma comunicação entre eles por um
sistema de rede inclusivo.
Para tal, os pontos focais dos países membros precisam se conhecer entre
eles, para poderem facilitar as trocas de informações e se concordarem sobre a
natureza, o formato e qualidade dos dados a compartilharem. Dai, há
necessidade de organizar uma palestra de formação e de concertação só para
eles.

2 - Objetivos do seminário
- Este seminário tem como objetivo primeiro, a criação de
condições objetivas e subjetivas do estabelecimento de uma rede
de pontos focais capazes de jogar eficientemente o papel de
intermediários entre o Secretário Executivo do OFPA e as
Administrações e funções públicas dos países membros.
- Por conseguinte, eis aqui os objetivos específicos pretendidos:
- criar uma sinergia de ações que permita o aprimoramento do
desempenho das administrações e funções públicas dos Estados
membros ;
- promover a criação de um mecanismo de vigilância e alerta nos
serviços públicos parceiros ;
- dominar os puntos indispensáveis das políticas públicas dos
Estados membros quanto a temas como administtração e função
pública ;
- colecionar informações sobre as reformas em curso de execução
nos países membros e sobre o estado da implementação do
Plano Qüinqüenal 2015-2019 ;
- impregnar-se no funcionamento atual, bem como as propostas
de redefinição de um quadro institucional do OFPA ;
- apoiar as realizações que promovem a consolidação de uma
gestão eficiente das administrações e funções públicas de cada
Estado membro ;
- dispositivo implementarum adequado de seguimento e avaliação
da implementação do Plano e do desempenho das
administrações membros do OFPA.
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3 - Resultados esperados
- uma sinergia de ações para a melhora do desempenho dos
serviços públicos será criada ;
- os elementos essenciais de um instrumento de vigilância e alerta
no interior dos serviços públicos parceiros serão definidos ;
- as políticas dos Estados membros quanto à administração e a
função pública serão expostas ;
- as informações úteis sobre as reformas administrativas
empreendidas e a implementação do Plano serão colecionadas
com freqüência ;
- o estado de funcionamento dos órgãos da OFPA será revelado;
- as práticas favoráveis à instauração de uma gestão eficaz dos
assuntos públicos serão compartilhadas ;
- um dispositivo eficiente de comunicação será instalado entre o
OFPA, as Administrações dos países membros e os Parceiros
Técnicos e Financeiros.
4 - Conteúdo do programa
Durante este seminário, trataremos dos seguintes temas :
- o conhecimento das instâncias do OFPA ;
- o papel de um ponto focal no dispositivo de alerta e a avaliação
das políticas de transfomação e de modernização em aplicação
nos Estados ;
- os métodos e procesos nas comunicações entre os pontos focais
por uma parte, e entre eles e o Secretário Executivo por outra
parte ;
- as missões dos pontos focais no favorecimento da boa
colaboração com os Parceiros Técnicos e Financeiros do OFPA
e as outras organizações cooperantes ;
- o reforço das capacidades dos principais atores nos processos de
transformação e de modernização das funções públicas.

5 - Participantes
Organiza-se esta sessão para quadros dos ministérios em cargo da função
pública, nomeados Pontos focais do seus respetivos Estados. E para os países
que ainda não conformaram-se com este processo, ainda é possível aproveitar a
oportunidade dada nesta sessão para responder desta exigencia da Conferência
de Ministros.
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6 - Medotologia
Devida ao nível e qualidade dos participantes, o enfoque andragógico
escolhido centra-se em métodos ativos. Trata-se de levar em conta, as
experiências e os conhecimentos prévios dos própios participantes em matéria
de Administração Pública, assim como as exigências dos métodos e processos
modernos de gestão pública.
A metodologia adotada nesta sessão será apoiada com freqüência por
exposições seguidas de debates, estudos de casos e desempenho de papeis em
situações encenadas, para favorecer a implementação dos acervos da formação
nas prácticas profissionais cotidianas.

7 - Lugar da formação

: Cotonou (BENIN)

8 - Data

: 28, 29 e 30 de setembro de 2016

9 - Lenguas de trabalho

: Inglês, espanhol, francês e
português dependendo dos países
de procedência dos participantes

10 - Para quaisquer informações complementárias :
Secrétariat Exécutif de l’OFPA
04 BP 0595, Cotonou (BENIN)
Telefone: +229 21 30 33 68
Email: ofpaofpa@yahoo.fr
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