OBSERVATORIO DAS FUNÇAOS PÚBLICAS AFRICANAS

Seminairio
sobre

Contribuição dos pontos focais no encaminhamento eficiente
dos processos de modernisazação das administrações e
funções públicas dos Estados membros
Cotonou (Bénim), em 28, 29 e 30 de setembro de 2016
*-*-*-*-*-*-*

CONVITE
O Secretário Executivo tem o prazer de convidá-los a uma sessão de formação versada
sobre o tema siguente.
 OBJETIVO GERAL



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.

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.

 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS




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 ;

 PARTICIPANTES
The Esta sesión está organizada para los
Ejecutivos de los ministerios encargados de la
función pública que están designados como
Puntos Focales de sus Estados respectivos. Los
países que no están todavía satisfechos de este
procedimiento, pueden siempre aprovechar la
oportunidad que ofrece esta sesión para
satisfacer a esta exigencia de la Conferencia de
los Ministros.

 LENGUAS DE TRABALHO
Inglês, espanhol, francês e português
dependendo dos países de procedência dos
participantes.

