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Agenda provisória (segmento de peritos) 
 

1. Abertura do segmento de peritos. 

2. Eleição da Mesa e adopção da agenda e do programa de trabalho. 

3. Debate em painel: Dez anos após o estabelecimento do Programa África para o 

Melhoramento Acelerado dos Sistemas de Registo Civil e Estatísticas Vitais e oito anos 

para 2030 - Será que estamos no bom caminho para a concretização dos nossos 

compromissos em matéria de registo civil e estatísticas vitais? 

4. Questões estatutárias  

(a) Relatório sobre os progressos na implementação das resoluções ministeriais da 

quinta sessão da Conferência; 

(b) Relatório sobre a avaliação do Programa Africano para o Melhoramento Acelerado 

dos Sistemas de Registo Civil e Estatísticas Vitais (2010-2020);  

(c) Relatório do grupo central regional sobre o registo civil e intervenções de 

estatísticas vitais no período compreendido entre 2018-2022; 

(d) Relatório da Comissão da União Africana sobre a Campanha "Sem Nome"; 

(e) Relatório dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças sobre um 

quadro continental para o reforço da vigilância da mortalidade. 
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5. Avaliar os progressos no desenvolvimento dos sistemas de registo civil e estatísticas 

vitais na região: Como pode a África acelerar o progresso no cumprimento dos 

compromissos regionais e internacionais? 

(a) Registo de Nascimento; 

(b) Registo de óbitos e registo das causas da morte; 

(c) Registo de casamentos e divórcios.  

6. Registo civil em contextos humanitários: Aproveitar a experiência adquirida durante a 

pandemia de doença coronavírus. 

7. O papel do sector da saúde na criação de sistemas de registo civil e de estatísticas vitais 

e os benefícios desses sistemas para a agenda da saúde. 

8. Sessão paralela: 

(a) Primeira Sessão: Digitalização dos sistemas de registo civil e estatísticas vitais; 

(b) Segunda Sessão: Liderança, advocacia em prol do orçamento e sustentabilidade 

nos sistemas de registo civil e estatísticas vitais; 

(c) Terceira Sessão: Legislação como viabilizadora de sistemas eficientes de registo 

civil e estatísticas vitais;  

(d) Quarta Sessão: Criação de sistemas integrados de registo civil e estatísticas vitais 

e de identidade digital.  

9. Avaliação do progresso na produção de estatísticas vitais baseadas no registo civil no 

continente. 

10. Registos da população e as oportunidades que oferecem para melhorar a administração 

pública e estatísticas. 

11. Debate em painel: Digitalização dos sistemas de registo civil e estatísticas vitais em 

África para optimizar a sua eficiência e utilização  

12. Debate em painel: Identidade legal para migrantes, refugiados e grupos populacionais 

marginalizados. 

13. Estratégia regional e plano de acção para o registo civil e estatísticas vitais e 

cumprimento dos compromissos da Agenda 2030.  

14. Sub-comité de Registo Civil. 

15. Discussão e aprovação de projecto de conclusões e recomendações.  

16. Diversos 

17. Encerramento do segmento de peritos.  

__________ 
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