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PROJECTO DE AGENDA E PROGRAMA DE TRABALHO 

 

1. Sessão de abertura do CPI 

 

2. Eleição da mesa do CPI e adopção da agenda e do programa de trabalho da 
reunião 

 

3. Apresentação do documento de trabalho «Construir competências para a 
diversificação económica na África Central» 

 

4. 4. Diálogo de Alto Nível sobre o tema: «Revolucionar as competências para a 
diversificação económica da África Central na era da Covid-19 - um apelo para 
reconstruirmos melhor» 
 

5. Apresentação do relatório de actividades do Escritório Regional desde a 35ª 
sessão da CIP e do programa de trabalho para 2021 

 

6. Apresentação do relatório anual sobre os progressos assinalados nas agendas 
regionais e internacionais e outras iniciativas especiais na sub-região: 

Integração de contabilidade de capital natural para a realização do ODS 12 na 
África Central 

 

7. Apresentação do Relatório sobre a criação de uma rede única de telefonia móvel 

na África Central 
 

8. Apresentação das Ferramentas Integradas de Planificação e Produção de 

Relatórios (IPRT) sobre os ODS e a sobre a Agenda 2063 
 

9. Tema, data e local da próxima reunião do CPI e Diversos 

 

10. Leitura do resumo das conclusões e recomendações do trabalho do CPI a serem 
compiladas e distribuídas por e-mail 

 

11. Sessão de perguntas e respostas com a comunicação social 

 

12. Sessão de encerramento do CPI   
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1º DIA  
11 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

10:00-10:15 Sessão de abertura do CPI (Ponto 1 da agenda) 

 

• Discurso de abertura do Director do Gabinete Regional 

da CEA para a África Central – Sr. António Pedro (3 min) 

• Discurso do Presidente cessante do CPI, Chefe da 

Delegação da República da Guiné Equatorial (3 min) 

• Discurso de abertura da Ministra da Planificação, 

Estatística e da Integração Regional da República do 

Congo, S.E Sra. Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-

BABACKAS (3 min) 

 

10:15-10:25 Eleição da mesa do CPI e adopção da agenda e do programa de trabalho da 
reunião (Ponto 2 da agenda) 

 

  

10:25-10:30 Foto de família (Virtual)  

 

 

10:30 – 10:45 Apresentação do documento de trabalho «Construir competências 
para a diversificação económica na África Central (Ponto 3 da 
agenda) 

 

10:45 - 12:45 Diálogo do Painel de Alto Nível sobre o tema: Revolucionar as competências 
para a diversificação económica da África Central na era da Covid-19 

- um apelo para reconstruirmos melhor (Ponto 4 da agenda) 

 

12:45 Interrupção dos trabalhos 
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2º DIA  
12 DE NOVEMBRO 2020 

 

10:00 – 10:15 Apresentação do relatório de actividades do Escritório Regional 
desde a 35ª sessão do CPI e do programa de trabalho para 2021 
(Ponto 5 da agenda)  

 
10:15 – 10:25 Apresentação do relatório anual sobre os progressos assinalados 

nas agendas regionais e internacionais e outras iniciativas especiais 
na região: Integração de contabilidade de capital natural para a 
realização do ODS 12 na África Central (Ponto 6 da agenda) 

 
10:25-11:30  Apresentação do Relatório sobre a criação de uma rede única de 

telefonia móvel na África Central (Ponto 7 da agenda) 
 

10:35 - 10:45  Intervalo de café   

 

10:45-10:55  Apresentação sobre Ferramentas Integradas de Planificação e 
Produção de Relatórios (IPRT) sobre os ODS e a sobre a Agenda 

2063 (Ponto 8 da agenda) 

10:55-12:00  Debate seguido de intervalo  

 

11:25 - 11:30  Intervalo de café   

 

11:30-11:40  Tema, data e local da próxima reunião do CPI e Diversos (Ponto 9 da 
agenda) 

11:40-12:00  Leitura do resumo das conclusões e recomendações dos trabalhos do 
CPI a serem compilados e distribuídos por email (Ponto 10 da agenda) 

12:00-12:20   Perguntas e respostas com a comunicação social (Ponto 11 da agenda) 

 
12:20 - 13:00  Intervalo de café   

 

12:30 - 12:45 Sessão de encerramento do CPI (Ponto 12 da agenda) 

• Moção de agradecimentos por parte de um delegado (2 min) 

• Discurso do Presidente eleito do CPI (3 min) 

• Discurso de encerramento proferido pela Ministra da 
Planificação, Estatística e da Integração Regional da 
República do Congo, S.E Sra. Ingrid Olga Ghislaine 
EBOUKA-BABACKAS (3 min) 


