
       
 
	

DECLARAÇÃO DE MAUN 
 
Nós, os ministros e representantes dos países membros da Declaração de Gaberone para a 
Sustentabilidade na África, reunidos em Maun, em Botswana, de 11 á 12 de Outubro de 2017; 
 
Recordando a Declaração de Gaborone para a Sustentabilidade na África (GDSA), assinada em 
Gaborone, Botswana em Maio de 2012; 
 
Recordando a reunião dos Ministros da GDSA e o seu comunicado conjunto que apelou à 
operacionalização da DGSA em Gaberone, em Botswana, em Outubro de 2013; 
 
Recordando a 15ª Sessão Ordinária da Conferência Ministerial Africana sobre o Meio Ambiente 
(AMCEN) em Cairo, no Egito, em Abril de 2015, onde a DGSA foi endossado e incluído no 
programa emblemático da AMCEN sobre economia verde; 
 
Reconhecendo e reafirmando o compromisso feito por todos os países signatários sobre a 
implementação de todas as convenções e declarações que promovem o desenvolvimento 
sustentável e observando a relevância da DGSA na implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2063 A África que Queremos e do Acordo de Paris 
sobre alterações Climáticas; 
 
Reconhecendo a celebração do quinto aniversário da DGSA, que proporcionou uma oportunidade 
para analisar os progressos e impactos feitos desde a assinatura da Declaração de Gaborone para 
a Sustentabilidade na África em 2012; 
 
Observando que o atual Memorando de Entendimento entre o Governo do Botswana e a 
Conservação Internacional para o estabelecimento e apoio do Secretariado da DGSA terminará 
em Dezembro de 2018; 
 
Reconhecendo o papel que  Botswana desempenhou como Secretariado Interino da GDSA de 
2012 a 2017; 
 
Reconhecendo que a DGSA é uma iniciativa transversal que pode contribuir significativamente 
para a concretização de programas de Desenvolvimento Sustentável em países membros; 
 
Observando o progresso da DGSA de 2012 á 2017 no apoio a programas de desenvolvimento 
sustentável em países membros; e reconhecendo que os benefícios que os países obtiveram da 
DGSA incluem, entre outros: 
 

- A prestação de assistência técnica aos países; 
- Capacitação; 
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- Intercâmbio de informações; 
- Promoção da participação de atores não estatais nos programasde GDSA, que irão 

melhorar a mobilização de recursos financeiros adicionais; e 
- Uso da DGSA como veículo de mobilização de recursos financeiros para a implementação 

de programas africanos de desenvolvimento sustentável nos países membros da GDSA; 

 
Observando ainda o projecto de Estratégia do Secretariado da DGSA (2017-2022), o projecto de 
Estrutura de Governação da DGSA e o projecto de estratégia do sector privado; 
 
Pelo Presente: 
 
Acordam em que a DGSA permaneça válida à luz dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
e do Acordo de Paris Sobre Alterações Climáticas; 
 
Reafirmam o nosso compromisso com a plena implementação da visão do DGSA; 
 
Acordam na criação do Fórum de Ministros que se reunirá de dois em dois anos e o país hospedeiro 
será de forma rotativa voluntária; 
 
Acordam em que as reuniões dos pontos locais sejam realizadas anualmente e o local da reunião 
será determinado pelo Secretariado em coordenação com os países; 
 
Acordam em que a DGSA continue a operar na sua forma atual até que o seu estatuto jurídico 
independente seja criado; 
 
Acordam que é importante que o Secretariado da DGSA procure a sustentabilidade financeira, 
com os países membros incentivado-os a contribuir de forma voluntária, monetariamente, bem 
como em espécie; 
 
Acordam que os países possam constituir os comitês nacionais transversais da DGSA para apoiar 
a implementação de DGSA no país ou selecionar um comitê existente apropriado para executar 
essas Funções; 
 
Solicitam ao Secretariado da DGSA a elaborar os Termos de Referência para o Comitê Consultivo 
sugerido pela DGSA para as consultas com os pontos focais e tomada de decisão pelo fórum de 
Ministros; 
 
Endossam as diretrizes de adesão do DGSA que detalham o processo pelo qual novos países 
podem expressar seu interesse em serem membros de DGSA, ou membros associados; 
 
Recomendam que o Governo do Botswana continue a acolher o Secretariado interino da DGSA; 
 
Agradecem e reconhecem o apoio técnico e financeiro fornecido a DGSA pelo GdB, CI, PNUMA, 
PNUD, WB e outros parceiros de desenvolvimento nos últimos cinco anos; 
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Recomendam que o âmbito do projeto de Estratégia do Secretariado da DGSA(2017-2022) seja 
alargado para incluir as atividades do Secretariado, dos Países Membros e dos Parceiros; 
 
Solicitam uma maior mobilização de recursos para apoiar as atividades relevantes à GDSA nos 
países membros e que os doadores bilaterais e multilaterais, os parceiros de desenvolvimento, as 
organizações regionais e internacionais sejam apelados no sentido de apoiar a implementação das 
declarações de ação da DGSA nos Países membros; 
 
Solicitam esclarecimento sobre qual será o envolvimento da Conservação Internacional ( CI) no 
seu apoio para a implementação da DGSA depois de 2018 e que seja finalizado até Março de 
2018; 
 
Solicitam ao Governo do Botswana a efectuar uma avaliação independente do desempenho do 
Secretariado; 
 
Solicitam ao Secretariado a fazer consultas adequadas sobre os resultados da avaliação 
independente a fim de dar recomendações sobre o futuro da DGSA e seu Secretariado; 
 
Endossam  o Plano de Trabalho para 2017/18 conforme aprovado pelos Pontos Focais; 
Desejam boas-vindas ao Governo de Madagáscar como o mais recente Membro da DGSA; 
 
Acolhem o interesse da República de Uganda de se aderir à DGSA e aguardam com expectativa a 
sua adesão como pais membro; 
 
Expressam o seu apreço à Conservação Internacional pelo seu apoio ao Secretariado da DGSA e 
na implementação da DGSA; 
 
Expressam gratidão ao presidente da República do Botswana, Sua ExcelênciaTenente-General Dr. 
Seretse Khama Ian Khama, pela abertura oficial da reunião do Fórum de Ministros e pela sua 
liderança visionária como presidente da DGSA; e 
 
Expressam o seu apreço ao Governo do Botswana por acolher as reuniões do Fórum de Ministros 
e dos Pontos Focais realizadas de 9 á 12 de Outubro de 2017 e ao National Environment Fund of 
Botswana por financiar estas reuniões. 
 
Maun-Botswana, 12 de Outubro de 2017 


