FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
Centro Regional de Assistência Técnica para a África Central
AFRITAC Central
Libreville, Gabão

9a Edição do Fórum dos Altos Funcionários do Orçamento dos Estados da África Central
Tema: “Instituições Públicas Nacionais e Gestão das Finanças Públicas”
De 18 a 22 de janeiro de 2021
SÃO TOMÉ (à distância, por videoconferência)
Sob o patrocínio do Ministro do Planeamento, das Finanças e da Economia Azul da República de
São Tomé e Príncipe, o Centro Regional de Assistência Técnica do Fundo Monetário Internacional
para a África Central (AFRITAC Central) está a organizar a 9a Edição do Fórum dos Altos
Funcionários do Orçamento dos Estados membros do AFRITAC Central (FoHBAC), que decorrerá
entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2021, por videoconferência.
O FoHBAC é uma plataforma de intercâmbio, debate e diálogo criada há quase dez anos e que reúne,
pelo menos uma vez por ano, os funcionários responsáveis pelas questões orçamentais e as reformas
da gestão das finanças públicas dos países da África Central.
O tema desta 9a edição é “Instituições Públicas Nacionais (IPN) e Gestão das Finanças Públicas”.
O objetivo que se pretende alcançar é sensibilizar os responsáveis pelas reformas orçamentais sobre
as consequências que uma evolução descontrolada das IPN poderia ter sobre as finanças públicas, por
meio da partilha de experiências sobre as condições e as ferramentas a empregar para facilitar um
controlo governamental, parlamentar e jurídico sistemático dessas instituições públicas.
O Fórum será moderado pelos conselheiros residentes em gestão das finanças públicas do AFRITAC
Central e por peritos do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional e
peritos do Banco Mundial. Serão também abordados três grandes subtemas, enriquecidos pelos
debates sobre as experiências dos países membros e complementados pela experiência de Côte
d’Ivoire, como país convidado. Os subtemas são: i) IPN: os agentes responsáveis pela implementação
das políticas públicas ministeriais, ii) o exercício da tutela e as ferramentas de supervisão das IPN e
iii) a gestão orçamental e contabilística das IPN.
O AFRITAC Central (AFC) é fruto de uma iniciativa do Fundo Monetário Internacional que visa dar
resposta a uma demanda dos dirigentes africanos no sentido de aumentar a assistência técnica
prestada ao continente e de obter ajuda para o desenvolvimento das capacidades locais. Em conjunto
com outros parceiros de desenvolvimento bilaterais e multilaterais, o AFRITAC Central trabalha em
estreita colaboração com os seus nove países membros: o Burundi, os Camarões, o Chade, o Congo,
o Gabão, a Guiné Equatorial, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo e
São Tomé e Príncipe.
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